 2019 m. KOVAS
Vilkickienė, Daiva. „Po dvidešimties metų“ / Daiva Vilkickienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2019, Nr. 3, p. 41-42.
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 – kraštotyros ir informacijos skyriaus vedėja R. Viskaitienė, Rokiškio krašto garbės pilietis, kraštotyrininkas V. Mačiekus, leidyklos „Margi raštai“ redaktorė G. Savickienė, ištrauką skaitė aktorė J. Vilūnaitė.

„Misija Sibiras“ dalyviai viešės Kriaunose / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 1, p. 2.
Kriaunų mokykloje vyks susitikimas su „Misija Sibiras“ dalyviais.

Milaknienė, Reda. Vaiva Kirstukienė pradėjo eiti Kultūros centro direktorės pareigas / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 2, p. 2.
Savo pareigas pradėjo eiti naujoji Rokiškio kultūros centro direktorė V. Kirstukienė.

Frosio, Angelo (Frozijas, Andželas). Mūsų tėvų tikėjimą įamžins lakunkėlių paroda / Angelo Frosio. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 2, p. 3.
Vykdant projektą „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ Rokiškio krašto muziejuje veiks lakunkėlių (švęstam vandeniui skirtų indų) paroda.

Milaknienė, Reda. Jonas Korenka: „Nemoku gyventi „drungnai“: Sugrįžimai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 2, p. 1, 4-5.
Apie režisierių, gyvenusį ir dirbusį Rokiškyje, buvusį Seimo narį, šiuo metu su šeima gyvenantį Vilniuje, buvusį Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotoją J. Korenką, kuris yra Rokiškio kultūros sostinės ambasadorius. Pateiktas Rokiškio liaudies teatro režisieriaus E. Daugnoros atsiliepimas apie jį.

AB „Rokiškio sūris“: mecenavimo tradicijos rodo verslo sąmoningumą ir įsipareigojimą miestui. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 2, priedas „Rokiškio sūris“, p. 6.
Rokiškyje vyksiančio profesionaliųjų teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ vienas iš rėmėjų yra AB „Rokiškio sūris“, kuri yra įsteigusi premiją už geriausią vaikišką spektaklį. Šiemet vaikams numatyti parodyti spektakliai, pateikti praėjusių metų geriausiais išrinkti vaikiški spektakliai; užsakomasis straipsnis.

Filmas: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 5, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos interaktyvioje edukacinėje erdvėje kovo 7 d. bus rodomas filmas šeimai „Namo su laikrodžiais paslaptis“.

Veltinukai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 5, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos miesto filiale vyks edukacinis užsiėmimas „Veltinukai“, kurį ves mokytojos bei tautodailininkės J. Deksnienė ir M. Aleksiejienė.

Daugnora, Eligijus. Skaitykite, dėkitės į galvas, pirkite bilietus ir lankykitės spektakliuose / Eligijus Daugnora // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 5, p. 3.
Rokiškio kultūros centre vykstančiame teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ rodomi spektakliai.

Užgavėnės: kieno blynai skaniausi ir persirengėliai linksmiausi? / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 5, p. 3.
Apie Rokiškio miestelių ir kaimų bendruomenėse vyksiančią Užgavėnių šventę.

Bičiūnaitė, Vilma. Tarptautinis konkursas Rokiškyje – patyliukais / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 5, p. 5, 8.
Rokiškio kultūros centre vyko tarptautinio šiuolaikinio šokio konkursas, kurio metu vyko atranka į pasaulio šokių čempionatą Vokietijoje. Konkurse dalyvavo jo organizatorius M. Svirskys. Plačiau apie renginį choreografijos mokyklos direktorius A. Skardžius.

Semaškienė, Žėrutė. Paroda „Dizainas šiandien ir rytoj“ – studijoms ir studentų kūrybai pažinti / Žėrutė Semaškienė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 5, p. 3.
Rokiškio kultūros centre eksponuota Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedros diplomantų darbų paroda „Dizainas šiandien ir rytoj“, skirta Rokiškiui – Lietuvos kultūros sostinės metams.

Kažemėkaitytė, Jolanta. Ką paporino kilimo Vytis / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, kovo 7, p. 10.
Jūžintų seniūnė A. Baltuškaitė Rokiškio krašto muziejui padovanojo savo močiutės O. Tūbelytės-Baltuškienės tarpukariu išaustą kilimą ir papasakojo Tūbelių giminės istoriją.

Milaknienė, Reda. Teatras – Turime nematytą lobį: Rokiškio krašto kultūros pažinties ženklai / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 7, p. 5.
Apie Rokiškį ir teatrą, čia vykstantį profesionaliųjų teatrų festivalį „Vaidiname žemdirbiams“, pateikti pagrindiniai istoriniai faktai, apie šiemet dalyvausiančius teatrus, numatytus parodyti spektaklius.

Milaknienė, Reda. Festivalio pradžia: žiūrovai patenkinti / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 7, p. 1, 7.
Rokiškio kultūros centre Klaipėdos dramos teatro spektakliu „Elzės žemė“ prasidėjo profesionaliųjų teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“, kurio organizatoriai siūlo pasižiūrėti repertuare pateiktus spektaklius. Keistuolių teatro spektaklis „Riešutų duona“ sulaukė didelio susidomėjimo.

Bičiūnaitė, Vilma. Nauja šventė „Teatras. Muzika. Lietuva“ laukia žiūrovų / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 7, p. 10.
Pandėlio kultūros centre organizuojama teatrų šventė „Teatras. Muzika. Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, kurioje dalyvaus trys suaugusiųjų teatrai, taip pat ir Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro teatro studijos jaunimas, bus parodyti trys spektakliai.

Tau: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 9, p. 1; kovo 16, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami kursai IRT įgūdžių neturintiems asmenims.

Milaknienė, Reda. „Riešutų duona“ – sausakimšoje salėje / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 9, p. 2.
Rokiškio kultūros centre vykstančiame profesionaliųjų teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ Keistuolių teatro spektaklis „Riešutų duona“ sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo. Plačiau apie Keistuolių teatrą šio festivalio rėmėjai Irma ir Valdas Pipikai.

Daugnora, Eligijus. Suskubkite įsigyti bilietus: Režisierius rekomenduoja / Eligijus Daugnora // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 9, p. 8.
Rokiškio kultūros centro režisierius pristato, rekomenduoja pasižiūrėti spektaklius, numatytus parodyti vykstančiame teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“.

Vienos miško pasakos – apie kiekvieną iš Jūsų! // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 9, p. 8.
Rokiškio kultūros centre vyks Jaunimo teatro premjera – režisierės Yanos Ross pastatymas pagal austrų dramaturgo Odono von Horvatho pjesę „Vienos miško pasakos“.

Vėriniai: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 14, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyks papuošalų kūrėjos N. Dagienės kūrybinių darbų parodos „Neringaitės vėriniai“ atidarymas ir edukacinis užsiėmimas „Susikurk išskirtinį papuošalą sau“.

Milaknienė, Reda. Teatre buvo ir ašarų / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 14, p. 4.
Rokiškio kultūros centre vykstančiame festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ parodytas šokio teatro „Aura“ spektaklis „Norėčiau būti paparčio žiedu“, Panevėžio J. Miltinio dramos teatro pastatymas „Giminės, arba kam zrazų pakartot“ bei Klaipėdos jaunimo teatro „Helverio naktis“ sulaukė didelio žiūrovų įvertinimo.

„Balsiukai“ toliau džiugina / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 14, p. 4.
Kauno kultūros centre vykusiame festivalyje „7 natos“ dalyvavo mokytojos V. Likienės mažieji „Pandėlio balsiukai“, kurie laimėjo linksmiausios dainos nominaciją.

Kovo 11-oji – ar jau išmokome švęsti laisvę? / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 15, p. 1-2.
Apie Rokiškyje vykusius renginius Kovo 11-ajai paminėti, renginių programą.

Bičiūnaitė, Vilma. Kultūros sostinės užkulisiai: kas organizuoja, tas ir viešina / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 16, p. 2.
Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, projekto darbo grupės programų koordinatorė I. Matelienė apie atsakingus asmenis už projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginių reklamavimą.

Bičiūnaitė, Vilma. Obeliuose – apie Šveicariją / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 16, p. 3.
Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose atidaryta Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Renginį vedė muziejaus vedėjas V. Kazlauskas, parodą pristatė ŠLB pirmininkė J. Casperson.

Milaknienė, Reda. Teatras: ar būtina viską suprasti iškart? / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 16, p. 7.
Apie Rokiškio kultūros centre vykstantį profesionaliųjų teatrų festivalį „Vaidiname žemdirbiams“, kuriame Vilniaus valstybinis mažasis teatras parodė G. Tuminaitės režisuotą spektaklį „Marti“, kiti festivalio metu parodyti spektakliai.

Toks teatras buvo brangiausias ir Monikai Mironaitei…. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 16, p. 7.
H. Ibseno pjesės „Lėlių namai“ autorė, režisierė ir Monikos vaidmens atlikėja B. Mar apie spektaklį „Lietuviškoji Nora“ ir lietuvių teatro primadoną M. Mironaitę; užsakomasis straipsnis.

Daugnora, Eligijus. Dar galite pamatyti: Režisierius rekomenduoja / Eligijus Daugnora // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 16, p. 8.
Rokiškio kultūros centro režisierius kviečia aplankyti spektaklius vykstančiame teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“: O. Koršunovo „Pamišėlį“, „Lietuviškoji Nora“, pastatytą aktorės M. Mironaitės gyvenimo ir kūrybos motyvais, „Lėlės“ teatro spektaklį „Daktaras Glasas“.

Milaknienė, Reda. Savaitgalį teatre – apie didybės maniją ir lietuviškąją Norą / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 19, p. 8.
Rokiškio kultūros centre vykstančiame teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ parodytas O. Koršunovo spektaklis „Pamišėlis“ bei Solo teatro „Lietuviškoji Nora“ – Birutės Mar spektaklis M. Mironaitės gyvenimo ir kūrybos motyvais.

Bičiūnaitė, Vilma. Karoliukai ir siūlai pakluso kantriausiems / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 19, p. 2.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje atidaryta rokiškietės papuošalų kūrėjos N. Dagienės darbų paroda „Neringaitės vėriniai“. Pateikta plačiau apie autorę.

Savaitė: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 21, p. 1.
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyks „Skaitmeninė savaitė“, pateikti jos metu vyksiantys renginiai.

Nauja tradicija – alternatyva Kaziukui / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 21, p. 2.
Senamiesčio progimnazijoje vyko Rokiškio rajono moksleivių liaudies dailės konkursinė mugė drožėjo Juozo Čepulio prizui laimėti. Šios mugės sumanytoja rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė J. Komkienė.

Milaknienė, Reda. Dvare sekmadienį pristatoma metų paroda / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 21, p. 1, 7.
Rokiškio krašto muziejuje atidarymui rengiama paroda „Vaikiška mada XIX-XX a.“ iš mados istoriko A. Vasiljevo fondo kolekcijos. Atidarymo metu parodą pristatys A. Vasiljevo fondo vadovė A. Puodžiukaitienė. Plačiau apie parodą krašto muziejaus direktorės pavaduotoja M. Mieliauskienė.

Milaknienė, Reda. Šimtasis. Kodėl pavadinime – gluosniai, o afišoj – lelijos… / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 21, p. 7.
Rokiškio liaudies teatro režisierius E. Daugnora apie spektaklio „Gluosniai vėjuje“ premjerą, kuris bus šimtasis teatro pastatymas, jame pagrindinius vaidmenis atliksiančius aktorius.

Daugnora, Eligijus. Dar galite pamatyti / Eligijus Daugnora // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 21, p. 10.
Rokiškio kultūros centro režisierius pristato spektaklius, kurie dar bus rodomi vykstančiame teatrų festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“.

Kovo 29-ąją Rokiškio liaudies teatras kviečia į šimtąją premjerą! / Rokiškio KC inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 22, p. 3.
Rokiškio kultūros centre vyks liaudies teatro šimtoji premjera, paruošta A. Landsbergio stebuklinė pjesė „Gluosniai vėjuje“.

Kviečiame į „Skaitmeninės savaitės“ renginius Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 22, p. 5.
„Skaitmeninės savaitės“ metu vyks internetiniai seminarai, konferencija, edukacinės vaizdo paskaitos, atvirų durų dienos.

Bičiūnaitė, Vilma. Biblioteka būsimą skaitytoją auginasi kitaip / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 23, p. 7.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje veikia žaisloteka bei interaktyvi edukacinė erdvė. Plačiau apie čia vykstančias veiklas bibliotekininkės N. Ivanova ir V. Ruželienė.

Minkevičienė, Aldona. Libertas Klimka: „Artumas gamtai suteikia dvasinę pusiausvyrą, kuri nenusiperkama už pinigus“: Sugrįžimai / Aldona Minkevičienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 23, p. 1, 4-5.
Apie kraštietį, iš Panemunėlio krašto kilusį Rokiškio kultūros sostinės ambasadorių, Saulės laikrodžio Nidoje bei Molėtų etnokosmologijos centro vieną iš projektuotojų Libertą Klimką, pateiktas pokalbis su juo.

Aleksandras Vasiljevas Rokiškin grįš gegužę / GR inform. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 26, p. 2.
Rokiškio krašto muziejuje atidaryta paroda „Vaikiška mada XIX-XX a.“ iš mados istoriko Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos. Parodą atidarė A. Vasiljevo fondo vadovė A. Puodžiukaitienė.

Milaknienė, Reda. Pagrindinis prizas – „Cinkui“. Kad išvalytume vidų… / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 26, p. 4-5.
Rokiškio kultūros centre vyko profesionaliųjų teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ uždarymas, jo metu paskelbti laimėtojai, prizininkai. Plačiau apie tai šio festivalio žiuri pirmininkė I. Matelienė.

Profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ atsisveikino su žiūrovais. Iki kitų metų / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 26, p. 1, 3.
Pasibaigė Rokiškio kultūros centre vykęs profesionaliųjų teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“. Festivalio komisija paskelbė geriausius festivalio spektaklius bei aktorius.

Iki spalio Rokiškio krašto muziejuje karaliaus mada / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 26, p. 3.
Rokiškio krašto muziejuje atidaryta paroda iš Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos „Vaikiška mada XIX - XX a.“

Baronienė, Daiva. Atsinaujina Salų dvaras ir bažnyčia / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2019, kovo 27, p. 6.
Rašoma, kad į griūvančią Rokiškio r. Salų bažnyčią ir šią vietovę garsinantį dvarą numatyta investuoti pusę milijono eurų. Pasak Kamajų seniūnės L. Vilimavičienės, Rokiškio r. savivaldybė iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų gavo 160 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus tvarkomas dvaro stogas, kaminai, lauko laiptai, keičiami langai ir durys. Kartu atnaujinama ir 1888 m. statyta medinė Šv. Kryžiaus bažnyčia. Bažnyčiai sutvarkyti Kultūros paveldo departamentas žada skirti 350 tūkst. eurų. Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro specialistė amatams L. Araminienė pasidžiaugė, kad laimėjus konkursą ir iš ES fondų gavus 45 tūkst. eurų buvo įsigyta ir Salų dvare sumontuota medžio apdirbimo įranga, nupirkta atitinkamų žaliavų. Dabar čia vyksta edukaciniai užsiėmimai.

Pailgėjo būtinų saugoti tradicijų vertybių sąrašas / ŪP informacija. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, kovo 28, p. 14.
Apie Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, į kurį ekspertų komisija, įvertinusi paraiškas, įtraukė dar devynis reiškinius. Minima anksčiau įtrauktas Jūžintų krašto keptinis alus.

Kačerauskas, Justas. „Dvaro parkui – žalią veidą“ – prieš atvelykį / Justas Kačerauskas // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 28, p. 3.
Balandžio 27 d. organizuojama talka „Dvaro parkui – žalią veidą“, kurios metu bus tvarkomas dvaro parkas.

Milaknienė, Reda. Rokiškio teatralai skęsta įvykiuose / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 28, p. 5.
Varėnos kultūros centre vyko Lietuvos mėgėjų teatro šventė „Tegyvuoja teatras“, kurios metu išdalyta dešimt statulėlių, vieną jų pelnė Rokiškio liaudies teatro režisierius E. Daugnora. Plačiau apie vykusį renginį asociacijos „Rokiškio teatras“ prezidentas A. Skardžius.

„Fiesta“ – Krokuvoje / GR inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 28, p. 5.
Lenkijoje, Krokuvoje vykusiame tarptautiniame vokalo ir šokio festivalyje „Keliaujantis festivalis 2019. Krokuva“ dalyvavo Rokiškio choreografijos mokyklos šiuolaikinių šokių grupė „Fiesta“.

Šiandien rokiškėnai minės Lietuvos narystės NATO 15-os metų sukaktį / „Rokiškio sirenos“ inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2019, kovo 29, p. 2.
Kovo 29-ąją Lietuva mini 15-os metų narystės NATO sukaktį, šiai datai paminėti renginiai vyks ir Rokiškyje. J. Tumo-Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje organizuojama paskaita „NATO šalia mūsų“, savanoriai prie rajono savivaldybės iškels NATO vėliavą.

Bičiūnaitė, Vilma. „Rokiškio kiškis“ ruošiasi į kelionę / Vilma Bičiūnaitė // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 30, p. 3.
Rokiškyje prie Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, ant tako turi būti pastatyta dekoratyvinė skulptūra iš granito ir bronzos „Rokiškio kiškis“, kurią sukūrė skulptorius iš Klaipėdos S. Plotnikovas. Skulptūrai lėšos skirtos iš projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“.

Bičiūnaitė, Vilma. Trys istorijos be pabaigos: Akcentai / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 30, p. 3.
Straipsnio autorė apie Kiniją, pranašautą karą šiai šaliai, masiškai kinų gaminamas prekes, Obelių Laisvės kovų istorijos muziejuje Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės atidarytą fotografijų parodą, apie Valstybinę įstaigą, kurioje egzistuoja Lietuvos valstybės tarnautojas ir Lietuvos valstybės pilietis.

Milaknienė, Reda. Alma Puodžiukaitienė: „Vertinga išlieka tik tai, kas unikalu. Taip, dažniausiai tai brangu…“ / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 30, p. 1, 7.
Apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą mados istoriko A. Vasiljevo parodą „Vaikų mada XIX-XX a.“, kurią pristatė jo vardo fondo vadovė A. Puodžiukaitienė, pateiktas pokalbis su ja.

Rokiškio kultūros vingiai 2019 / Organizatorių inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 30, p. 8.
Rokiškio kultūros centre vyksiančioje Kultūros dienoje nominacijomis bus pažymėti krašto kultūrą puoselėjantys įvairių sričių žmonės: dailės, etnokultūros, muzikos, literatūros, šokio, teatro, muziejininkystės.

Knygos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 30, p. 1.
Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkai sveikina Tarptautinės vaikų knygos dienos proga ir kviečia į vyksiančius renginius: varžytuves „Knygius – 2019“, rytmečius „Mano knygelės dar plonos…“, parodas „Ir knyga mane augina“, „Pastogės pasakos“.

Į biblioteką ne tik knygų, bet ir mokytis verslumo: Interreg Latvija – Lietuva. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2019, kovo 30, p. 5.
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka tapo partnere Europos Sąjungos remiamo 2014-2020 m. „Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną“ programos projekto „Verslo paramos sistemos sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, dalyve. Plačiau apie projekto metu vykdytas veiklas, mokymus, parengiamuosius darbus. Šio projekto vadovė – bibliotekos direktorė A. Matiukienė, projekto koordinatorė – R. Vingelienė.
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