GRUODIS

Laukaitienė, Asta. Rokiškio dvaras: kai muziejų užvaldo Kalėdų dvasia / Asta Laukaitienė. - Iliustr. // Mano ūkis. - ISSN 1392-3595. - 2018, Nr. 12, p. 78-80.
Apie Rokiškio dvarą, jo istoriją, dabartį, ekspozicijas, Kalėdų rezidenciją pasakoja muziejaus direktorės pavaduotoja M. Mieliauskienė.

Istorija: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 1, p. 1.
Panemunio kaimo bibliotekoje eksponuojama Rokiškio krašto muziejaus mobiliųjų stendų paroda „Kraštiečiai Lietuvos valstybės kūrėjai: Vladas Mironas, Mykolas Romeris, Marcelė Kubiliūtė, Antanas Tumėnas, Juozas Tūbelis“.

Keliuotytė, Rasa. Nuo Onuškio iki Žiobiškio: miesteliai tuštėja, tačiau liūdesiui nepasiduoda / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. - Rubrika: Rokiškis – triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 1, p. 4-5.
„Gimtojo Rokiškio“ redakcija lankėsi Onuškyje ir Juodupėje, bibliotekose susitiko su vietos gyventojais, sprendė bendras problemas. Plačiau apie tai čia dirbančios bibliotekininkės N. Brenčienė, R. Bernatonienė, L. Užtupienė.

Lapienienė, Reda. Jo atminimas gyvas / Reda Lapienienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 1, p. 8.
Ragelių bibliotekoje vyko popietė „Prisiminkime knygnešį ir pedagogą Juozą Petrulį“. Renginio metu susipažinta su knygnešio biografija, nuveiktais darbais, prisiminimais apie J.Petrulį pasidalino jo kaimynas, buvęs mokinys J. Diržys, aplankytas knygnešio kapas.

Milaknienė, Reda. Rokiškis po savaitės perims kultūros sostinės vardą / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 1, p. 2.
Prie Rokiškio krašto muziejaus bus įžiebta eglė, atidaryta Kalėdų rezidencija, miestas paskelbtas Lietuvos kultūros sostine. Plačiau apie tai rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausioji specialistė I. Matelienė.

Milaknienė, Reda. Kriaunos, Laibgaliai, Rageliai, Čivyliai: detalės, kurios kasdienybėje praslysta / Reda Milaknienė. - Iliustr. - Rubrika: Rokiškis – triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 1, p. 5.
„Gimtojo Rokiškio“ redakcijos darbuotojai lankėsi Kriaunų, Laibgalių, Ragelių ir Čivylių bibliotekose, susitiko su vietiniais gyventojais, pasidalino bėdomis, džiaugsmais. Plačiau apie tai čia dirbančios bibliotekininkės R. Kurmienė, A. Balčiūnienė, V. Raugienė.

Milaknienė, Reda. Tikrosios ambasadorės: „Kol bus galimybių – koncertai bus nemokami…“ / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 1, p. 7.
Rokiškyje prasidėjo vienuoliktąjį kartą kraštiečių seserų muzikančių Justinos ir Simonos Zajančauskaičių rengiamas klasikinės muzikos festivalis, kuris sutapo su Lietuvos šimtmečiu, taip pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 100-osioms metinėms skirtu renginiu. Krašto muziejuje pristatyta fotografo Š. Mažeikos skaitmeninė paroda „LT 365“.

Keliuotytė, Rasa. Gražiausios sodybos konkurso apdovanojimai įteikti / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 4, p. 2.
Rokiškio krašto muziejuje pagerbti ir apdovanoti organizuojamo konkurso, kurį rengia rajono savivaldybė kartu su Lietuvai pagražinti draugija „Gražiausia sodyba 2018“ nugalėtojai. Įteiktos trys pagrindinės nominacijos: Nijolei ir Vytautui Gasiūnams, Virginijai ir Virgilijui Konstanblackams, Janinai ir Vidmantui Sirvydžiams.

Keliuotytė, Rasa. Nuo Onuškio iki Žiobiškio: miesteliai tuštėja, tačiau liūdesiui nepasiduoda / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 4, p. 3.
„Gimtojo Rokiškio“ redakcija lankėsi Didsodės, Lukštų, Čedasų, Žiobiškio bibliotekose, susitiko su vietiniais gyventojais, jose dirbančiomis bibliotekininkėmis G. Skardinskiene, D. Kumpauskiene, N. Armanavičiūte, S. Šimanauskiene, aptarė vietines problemas, vykstančius renginius.

Milaknienė, Reda. Mūsų gimnazija atšventė šimtmetį / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 4, p. 4.
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija šventė šimtmetį. Sukakčiai paminėti vyko šv. Mišios, konferencija „Mokyklos šimtmetis: istorijos aspektai“, atidaryta buvusių mokinių darbų paroda „Mes grįžom dideli“, vyko vaidinimas, kuriame atkurta gimnazijos istorija nuo jos gimimo iki šiandienos.

Bičiūnaitė, Vilma. Konstantinavos bendruomenė pagalbininkams tarė „ačiū“ / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 4, p. 4.
Konstantinavos kaimo bendruomenė paminėjo 15 metų sukaktį, kurios metu aktyvistams, pagalbininkams bendruomenės pirmininkė, bibliotekininkė I. Žindulienė įteikė vardines taures.

Bičiūnaitė, Vilma. Kūrybinėse dirbtuvėse – švenčių nuotaika / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 4, p. 5.
Panemunio bibliotekoje vyko susitikimas su tautodailininke A. Gegelevičiene ir Rokiškio rajono tautodailininkų pirmininke B. Dapkiene, kurios vedė kūrybines dirbtuves „Kūryba – tai bendravimas“.

Meilutė, Monika. Labiausiai išpuoselėtų sodybų savininkams – dovanų ir bučinių lavina / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 4, p. 1, 3.
Rokiškio krašto muziejuje apdovanoti gražiausių, labiausiai išpuoselėtų ir prižiūrėtų sodybų savininkai, paskelbti apdovanotieji.

Tapytojos ruošiasi parodai / Rokiškio krašto muziejaus inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 4, p. 4.
Rokiškio krašto muziejuje susirinkę tapytojų-mėgėjų būrelio narės kartu su dailininku R. Gailiūnu aptarė naujus darbus bei rengiamą parodą, skirtą „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė“.

Meilutė, Monika. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos šimtmečio šventėje – jautrus mokinių ir mokytojų spektaklis / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 4, p. 1, 5.
Apie renginius, vykusius Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos jubiliejui paminėti, šventės kulminacijai vykusį spektaklį, į kurį susirinko esami ir buvę moksleiviai, mokytojai.

Rokiškyje su „Kalėdų rezidencijos“ atidarymu ir unikalios eglutės įžiebimu bus atidaryta projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ programa. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2018, gruod. 6, p. 5.

Milaknienė, Reda. Šventėje dirbs kelios dešimtys savanorių / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 6, p. 7.
Rokiškio krašto muziejuje vykstančiuose Kalėdų rezidencijos, eglės įžiebimo ir Rokiškio kaip kultūros sostinės atidarymo renginiuose talkins savanoriai, į kurių veiklą įsitraukė J. Keliuočio viešosios bibliotekos bibliotekininkės, savivaldybės specialistai, R. Lymano muzikos mokyklos mokytojai, jaunimo centro bendruomenė. Plačiau apie tai Kultūros centro atstovė M. Katinauskienė.

Bičiūnaitė, Vilma. Muziejus Obeliuose: milžiniškas darbas davė vaisių / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. - Rubrika: Rokiškis – triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 6, p. 4-5.
Obeliuose esantis Laisvės kovų istorijos muziejus, kurį įkūrė muziejininkas, partizanas, Rokiškio krašto garbės pilietis A. Dručkus, mini įkūrimo dvidešimtmetį. Plačiau pateikta muziejaus istorija, jame esantys eksponatai, jų į muziejų patekimo keliai, apie šiuo metu jame dirbančius darbuotojus: V. Kazlauską, R. Narkevičienę, E. Kazlauskaitę.

Keliuotytė, Rasa. Renginio naujienos – tiesiai iš įvykio vietos / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 6, p. 6-10.
Gruodžio 8-osios šventėje prie Krašto muziejaus „Gimtasis Rokiškis“ įkurs naujienų centrą, iš kurio bus skelbiamos renginio žinios, kalbinami organizatoriai, dalyviai, pasakojama apie Rokiškio krašto garbės piliečio A. Frosio edukaciją prakartėlių ekspozicijoje, vykstančią šventinę mugę, bus galima pamatyti bitininko L. Jakubonio iš laikraščio sukurtas kalėdines eglutes.

Įkvėpimui – ypatingai graži karpinių paroda / GR inform. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 6, p. 7.
Rokiškio kultūros centre atidaryta R. Kolosovaitės ir G. Kolosovienės karpinių paroda „Mes esam… Ir būsim!“

Rokiškio krašto muziejaus prakartėlių paroda – Seime / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 7, p. 1-2.
Seime atidaryta dešimtoji Rokiškio krašto muziejaus prakartėlių kolekcijos dalis – paroda „Šv. Kalėdų belaukiant“. Parodos atidaryme dalyvavo Sėlos apygardoje išrinktas Seimo narys R. Martinėlis.

Rytoj Rokiškis perims Lietuvos kultūros sostinės regalijas / Rajono savivaldybės inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 7, p. 1, 3.
Gruodžio 8 d. prie Rokiškio krašto muziejaus bus įžiebta miesto eglė, atidaryta „Kalėdų rezidencija“, miestas oficialiai perims Lietuvos kultūros sostinės regalijas. Pateikta renginių programa.

Aplankykite Liongino Šepkos ekspoziciją / Rokiškio krašto muziejaus inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 7, p. 3.
Rokiškio krašto muziejus kviečia apžiūrėti Liongino Šepkos kūrybos darbų ekspoziciją.

Bus atidaryta prakartėlių paroda / Rokiškio krašto muziejaus inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 7, p. 3.
Gruodžio 8-ąją Rokiškio krašto muziejuje atidaroma XVI respublikinė prakartėlių paroda, kurioje bus galima pamatyti ir šiuolaikinių technologijų pagalba sukurtas prakartėles.

Justino Krisiūno filmo „Širdys“ paskutiniai seansai Rokiškyje / Rokiškio kultūros centro inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 7, p. 5.
Rokiškio kultūros centre vyks paskutiniai filmo „Širdys“ seansai.

Ypatingą Rokiškiui dieną – gruodžio 8 – ąją – būkite itin atidūs kelyje! - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 7, p. 10.
Gruodžio 8 dieną Rokiškis bus paskelbtas Lietuvos kultūros sostine ir atidaryta Kalėdų rezidencija. Šventės organizatoriai informuoja apie eismo ribojimus mieste, pateikia orientacinį žemėlapį.

Milaknienė, Reda. Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė. Turime galimybę nustebinti. Turime galimybę išgarsinti. Ar ja pasinaudosime? / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 8, p. 4.
Turinys: Pavargom, bet buvo verta / Jūratė Zakarevičienė; Norėjome priminti apie unikalųjį dievdirbį / Arūnas Augutis; Mes tikrai nesame menki kiškučiai / Eligijus Daugnora; Džiaugiuosi, kad bandoma lipti iš nuobodžių rėmų / Agnė Raščiūtė; Ideali vieta švęsti kultūrą visus metus / Rytis Kazlauskas; Svarbu Lietuvai parodyti savo talentus / Justinas Krisiūnas.
2019 m. Rokiškis taps Lietuvos kultūros sostine, kultūros sostinės titulą perims iš Marijampolės. Apie pasirengimą šiems metams, renginius rokiškėnai dailininkai, kraštiečiai, kultūros sostinės ambasadoriai.

Atrask Rokiškį! - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 8, p. 6.
Turinys: Atnaujintos Šv. Mato bažnyčios istorinės durys; Baigiami restauruoti šventovės senieji vitražai; Vitražais bus išpuošta Šv. Juozapo koplyčia; Devyni simboliniai žymenys; Pilaitė – Rokiškio miesto neoficialus simbolis; Atviras muziejus ant miestiečių namų langų; Rokiškio krašto perlas – Ilzenbergo dvaras.
Rokiškiui tapus kultūros sostine pateikiami kultūros paveldo objektai, kurie yra įdomūs, saviti šiam kraštui, kuriuos verta pamatyti, susipažinti su jais.

Bičiūnaitė, Vilma. Pagerbtas laisvės kovų dalyvės atminimas / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 11, p. 2.
Pandėlyje vyko renginiai skirti istorikės, rašytojos, rezistencijos dalyvės N. A. Gaškaitės-Žemaitienės 80-mečiui paminėti. Bažnyčioje aukotos šv. Mišios, ant jos tėvų namo atidengta atminimo lenta, atminimas pagerbtas kapinėse, gimnazijoje vyko minėjimas, kuris organizuotas kartu su parapija, kuri vykdo projektą „Pandėlio parapijos dvasinio kūrybiškumo ir solidaraus pilietiškumo ugdymas“.

Keliuotytė, Rasa. Amatininkų mugėje vyravo kalėdiniai motyvai / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 11, p. 4, 6.
Apie Rokiškio miesto šventėje prie Krašto muziejaus vykusią amatininkų mugę, joje dalyvavusius vietinius ir iš kitur atvykusius amatininkus, jų siūlytus gaminius.

Milaknienė, Reda. Rokiškis nustelbė didmiesčius / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 11, p. 5-6.
Rokiškyje vykęs renginys Kalėdų rezidencijos atidarymui ir miesto tapimui Lietuvos kultūros sostine padarė įspūdį, ant dvaro sienų buvo „prikeltos“ L. Šepkos skulptūros, įžiebta eglė. Plačiau apie renginį, prie jo dirbusiuosius, šio renginio režisierius D. Abaris.

Rokiškio Caritas – gerumas vienija / Rokiškio Caritas inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 11, p. 2.
Carito savanoriai kvietė Rokiškio ir dekanato parapijų bendruomenę švęsti antrąjį adventinį sekmadienį „Gerumas mus vienija“, kurio metu pristatė ir supažindino su projektu „Išklausymo tarnystė“.

Žiemos muzikos koncertas žavėjo rokiškėnus. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 11, p. 1, 3.
Rokiškio kultūros centre vyko Rudolfo Lymano muzikos mokyklos surengtas žiemos koncertas „Kinas scenoje“.

Kalėdų rezidencija Rokiškyje atidaryta! / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 11, p. 1, 4.
Rokiškyje atidaryta Kalėdų rezidencija ir įžiebta Kalėdų eglutė. Plačiau apie vykusius renginius šiai šventei.

Prie prakartėlių – apie pasaulio sukūrimo paslaptį / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 11, p. 5.
Italo kūrėjo, mecenato A. Frosio iniciatyva Rokiškio krašto muziejuje veikia vienintelis Baltijos šalyse Prakartėlių muziejus, kuriame jis pristatė savąją edukaciją – pasakojimą apie prakartėles ir žmogaus ląstelės sąsajas.

Glemžienė, Eglė. Pandėliečiai paminėjo kraštietės N. A. Gaškaitės - Žemaitienės jubiliejų / Eglė Glemžienė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 11, p. 6.
Pandėlyje vyko istorikės, rašytojos, rezistencijos dalyvės Nijolės Alfonsos Gaškaitės-Žemaitienės 80-mečio minėjimo renginiai. Ant gimtojo jos namo parapijos ir gimnazijos atstovai atidengė atminimo lentą.

Kazlauskas, Valius. Muziejaus jubiliejaus proga – išskirtinė dovana / Valius Kazlauskas. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 13, p. 2.
Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose vyko renginys „Bylojame laisvę Lietuvai“, skirtas šio muziejaus įkūrimo 20-mečiui. A. Dručkaus vaikų ir anūkų suburta iniciatyvinė grupė nusprendė tęsti jo darbus, prisidedant prie muziejaus veiklos. Obelių seniūnaitis R. Kundelis muziejui padovanojo Obelių vėliavą su muziejaus logotipu.

Milaknienė, Reda. Prakartėlių paroda Rokiškyje – šešioliktą kartą / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 13, p. 5.
Rokiškio krašto muziejuje surengta 16-oji prakartėlių paroda, kurioje eksponuojamas 51 kūrinys, jų autoriai. Plačiau apie tai muziejininkai G. Spundzevičienė, D. Kiukienė.

Matelienė, Irena. Irena Matelienė: „Būna aplinkybių, kai tik leidi plaukams žilti…“ : [pokalbis su rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste] / [kalbėjosi] Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 13, p. 6-7.

Keliuotytė, Rasa. „Skaistaturgis“: kupinas krašto gėrybių ir paveldo žinių / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 13, p. 7.
Rokiškio krašto muziejaus restauruotoje kalvėje organizuojamas „Skaistaturgis“. Plačiau apie tai jo koordinatorė, muziejininkė V. Sarulienė.

Bičiūnaitė, Vilma. Kaip valstiečio sodyba atsidūrė prie ponų dvaro? / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. - Rubrika: Rokiškis – triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 13, p. 4.
Rokiškio muziejaus teritorijoje, šalia dvaro rūmų atkelta XIX a. valstiečių sodyba liaudies tradicinės statybos pavyzdžiu. Pateikti šioje sodyboje esantys pastatai, jų atkėlimo istorija.

Kalėdos: Vakar Šiandien Rytoj // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 13, p. 1.
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje vyks šventinis renginys visai šeimai „Laukiame šv. Kalėdų“.

Meilutė, Monika. Trijose miesto zonose – nemokamas belaidis internetas / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 14, p. 2.
Europos Komisijos paskelbtoje iniciatyvoje dėl nemokamo belaidžio interneto įrengimo parkuose, aikštėse, muziejuose dalyvavo ir Rokiškio rajono savivaldybė, kuri tapo viena iš laimingųjų ir laimėjo finansavimą nemokamam belaidžio interneto įrengimui viešosiose erdvėse. Plačiau apie tai strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė V. Mečiukonienė.

Kertiniai akmenys: apie griaunamus stereotipus, trinamas ribas ir gyvą bendruomenę / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 14, p. 1, 4-5.
Apie kamajiškių sukurtą „5in1“ edukaciją, jos svarbą, pristatymą Kamajų klebonas A. Šukys.

Kultūros sostinės regalijas Rokiškis perėmė visiems metams / „Panevėžio krašto“ inf. - Iliustr. // Panevėžio kraštas. - ISSN 2424-5100. - 2018, gruod. 15, p. 7-8.
Iš medinių lentelių L. Šepkos motyvais sukurtos eglės-instaliacijos įžiebimas tapo programos „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ startu.

Baronienė, Elena. Panemunyje – „Sodai sodai leliumoj…“ / Elena Baronienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 15, p. 8.
Panemunio kaimo bibliotekoje vyko adventinė popietė „Sodai sodai leliumoj…“, kurioje muzikinius kūrinius dovanojo Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos ansamblio „Gelmės“ ir asociacijos „Artmūza“ narės.

Kazlauskas, Valius. Šiandien – tarptautinis sambo turnyras P. Eigminui atminti / Valius Kazlauskas. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 15, p. 8.
Vilniuje vyks dvyliktasis tarptautinis pirmojo Lietuvos sambo prezidento dr. Pranciškaus Eigmino vardo memorialinis sambo turnyras. Kraštiečio atminimą garsina ir Obelių muziejininkai, renka medžiagą apie šią asmenybę. Tarptautinio sambo turnyro metu bus pristatoma fotomenininko kraštiečio L. Masio fotografijų paroda „Pranciškus Eigminas – bendražygiai, auklėtiniai, tęsėjai“.

Keliuotytė, Rasa. Kalėdų eglė šiandien ir anksčiau / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. - Rubrika: Rokiškis – triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 15, p. 4-5.
Rokiškio dvaro menėje Kalėdų eglę puošė gėlių salono „Laumenė“ darbuotojai, kurios direktorė I. Kupčinskienė apie šių metų eglių puošimo tendencijas ir spalvas. Krašto muziejaus muziejininkė V. Sarulienė apie eglučių puošybos papročius, pirmąsias papuoštas eglutes, jų reikšmę baltų kultūroje. Pateiktos buvusios išskirtinės eglės prie Krašto muziejaus.

Bičiūnaitė, Vilma. Keturios meilės istorijos iš naujo atgims senųjų metų palydose / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 15, p. 8.
Pandėlio kultūros centre antrąją Kalėdų dieną bus rodomas muzikinis spektaklis „Šecherezados meilės istorijos“, kurio režisierė N. Danienė, pateikti pagrindinių vaidmenų atlikėjai.

Kultūros sostinės regalijas perėmęs Rokiškis pagerbė Liongino Šepkos atminimą / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 18, p. 5.
Rokiškiui iš Marijampolės perimant Lietuvos kultūros sostinės regalijas, pagerbtas liaudies skulptorius-dievdirbys L. Šepka. Jo motyvais papuošta eglė, parodytas režisieriaus D. Abario ir kūrybinės grupės 3D projekcijų instaliacija-pasakojimas „Iš šerdies į šerdį“, skirtas L. Šepkai atminti. Plačiau apie vyksiančius renginius kultūros sostinės metais rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai I. Matelienė, J. Komkienė.

Milaknienė, Reda. Rokiškio dvare – neįkainojami eksponatai iš grafų Pšezdzieckių gyvenimo / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 18, p. 3.
Rokiškio krašto muziejus gavo grafaičių Aleksandro, Marijos ir Elžbietos Pšezdzieckių rašytus laiškus iš Varšuvos buvusiai auklei Julijai Kietytei. Muziejininkams laiškus, fotografijas padovanojo S. Kazinavičienė ir D. Uldukienė. Plačiau apie laiškų vertę, turinį muziejininkė M. Mieliauskienė.

Bičiūnaitė, Vilma. „Skaistaturgyje“ – rankų darbo gėrybės / Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 18, p. 6.
Rokiškio krašto muziejaus restauruotoje kalvėje vyko „Skaistaturgis“, prieššventinė dovanų mugė. Muziejininkė V. Sarulienė vedė edukacinę programą apie medžių gyvenimą, simbolines jų prasmes.

Minkevičienė, Aldona. Žymių kraštiečių gimtinėse – atminimo ženklai / Aldona Minkevičienė // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 20, p. 2.
Kriaunų bibliotekoje šio krašto gyventojai susitiko su jaunimu, prisiminė profesorių, teisininką M. Romerį. Ketinama pastatyti informacinius kelio ženklus, vedančius į M. Romerio tėviškę. Panemunėlio bibliotekoje prisiminta M. Kubiliūtė, numatyti pastatyti informaciniai ženklai, nurodantys jos gimimo vietą. Kūrybines diskusijas organizuoja rajono vietos veiklos grupė kartu su Juozo Keliuočio viešąja biblioteka, VšĮ „Savas Rokiškis“, Kriaunų bei Panemunėlio švietimo ugdymo centrais.

Milaknienė, Reda. Jonas Buziliauskas: „Aš nieko nedarau dėl įvertinimo“ / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 20, p. 3.
Anykščių kultūros centro teatro režisieriui J. Buziliauskui įteikta Anykščių rajono savivaldybės Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Buvo parodytas jo spektaklis R. Samulevičiaus „Karūna ir smėlis“.

Keliuotytė, Rasa. Kadaise Kūčia buvo svarbiausias Kūčių patiekalas / Rasa Keliuotytė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 20, p. 4.
Rokiškio krašto muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėja L. Klasinskienė apie kūčias, jų patiekalus, prasmę, apeiginius valgius, tradicijas. Pateikti keli Kūčių patiekalų receptai.

Milaknienė, Reda. Ingrida Kujelė: „Nėra ko juoktis, dirbti reikia“ / Reda Milaknienė // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 20, p. 7.
Buvusi Rokiškio krašto muziejaus specialistė I. Kujelė laimėjo konkursą ir pradėjo dirbti turizmo vadybininke Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre.

Meilutė, Monika. Skaistaturgyje – išskirtiniai dirbiniai ir kūrybinės dirbtuvės / Monika Meilutė. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 21, p. 2.
Rokiškio krašto muziejaus kalvėje vyko Skaistaturgis. Priešventinėje mugėje buvo prekiaujama amatininkų dirbiniais, namų dekoravimo elementais.

Kamajų knygų rinkliavos paslaptis išaiškinta! Bažnyčioje – ypatinga eglutė, koplyčioje – nuostabi Prakartėlė / „Rokiškio sirenos“ inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 21, p. 1, 3.
Kamajų parapijos bendruomenė iš suneštų nereikalingų knygų bažnyčioje prieš Kalėdas, aktyvios parapijietės S. Turkevičienės ir klebono A. Šukio iniciatyva, pastatė knygų eglę, o senojoje bažnyčios koplytėlėje įkurdino prakartėlę.

Merai atvirai: ne visi darbai pavyko (III): [pasisakymai] / kalbėjosi Edita Siavris. - Portr. - Tęs. Pradžia: Nr. 240. - Aut.: Petras Luomanas, Živilė Pinskuvienė, Valerijus Makūnas, Edita Rudelienė, Alvydas Vaicekauskas, Antanas Vagonis, Algirdas Neiberka, Gintautas Gegužinskas, Ričardas Malinauskas, Vytautas Grubliauskas, Antanas Černeckis, Irena Lunskienė, Algirdas Gricius, Antanas Bezaras, Zdislavas Palevičius // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2018, gruod. 21, p. 5.
Apie Lietuvos savivaldybių merus, jų darbus ir planus, yra ir Rokiškio r. mero A. Vagonio pasisakymas apie nuveiktus darbus, minima pastatytas bibliotekos priestatas.

Milaknienė, Reda. Grafų Kalėdoms – farširuotas kastruotas gaidys / Reda Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2018, gruod. 22, p. 4.
Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai apie grafų Kalėdas, pasiruošimą joms, tuo metu šventėms gamintus patiekalus, kuriuos ruošdavo grafų virėjas A. Kalpokas. Pateikiant medžiagą remtasi buvusio grafų liokajaus J. Petrulio pasakojimais.

Kubilienė, Gitana. Prasmingų jaunimo veiklų metas / Gitana Kubilienė // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 28, p. 5.
Apie jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. Rokiškio jaunimo centro veiklos projektui skirtas lėšas, jų panaudojimą.

Kultūros sostine tapęs Rokiškis atskleis teatro paslaptis ir visos šalies teatro žvaigždyną / Rokiškio kultūros centro inform. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 28, p. 7.
Rokiškis tapęs kultūros sostine tarp pirmųjų programos „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ siūlomų renginių siūlo teatralizuotą edukacinį maršrutą „Pirmojo lietuviško slapto vaidinimo paslapčių takais“, organizuojamo asociacijos „Rokiškio teatras“.

Baigti dvarų ir pilių parkų prižiūrėtojų mokymai / Krašto muziejaus inform. - Iliustr. // Rokiškio sirena. - ISSN 2351-7433. - 2018, gruod. 28, p. 7.
Rokiškio krašto muziejuje vyko mokymai dvarų ir pilių parkų prižiūrėtojams pagal Lietuvos ir Latvijos bendrą projektą „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“.               (Publikuota 2019 04 23) 

