
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras 
- tai asociacijos teisinį statusą turinti kultūros sektoriaus 
nevyriausybinė organizacija įkurta, 2004 m. vasario 16 d. 
Rokiškio mieste. Organizacijos veiklos pobūdis - kraštotyr-
inė, šviečiamoji, leidybinė veikla, krašto kultūros aktual-
izavimo bei sklaidos būdai ir priemonės. Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo studijų centras savo veiklą ir siekius 
grindžia iškilios kultūros asmenybės Juozo Keliuočio ver-
tybių, kūrybinės veiklos darbų tęstinumo ir įprasminimo 
kontekste. Rokiškio krašto sūnus Juozas Keliuotis buvo 
Nepriklausomos Lietuvos kultūros žurnalo „Naujoji Ro-
muva“ įkūrėjas ir redaktorius. Aukštos moralės kultūros 
žmogus, ištvėręs tremties sunkumus. Jo brolis Alfonsas - 
poetas, pedagogas, kartu su Juozu dirbo žurnalo „Naujoji 
Romuva“ redakcijoje iki pat leidinio uždarymo. Juozo ir 
Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro veiklos kryptys 
apima ne tik Rokiškio krašto kultūros lauko tyrinėjimus, ak-
centus, puoselėjimą ir sklaidą, bet ir kitų Lietuvos regionų 
kultūros vyksmą. Centras vykdo įvairiapusę kultūrinę 
veiklą rengdamas kultūrinio, leidybinio pobūdžio tęstin-
ius, socialiai aktualius projektus bei renginius. Organizuoja 
knygų pristatymus, kraštotyros konferencijas, parodas, 
susitikimus su žymiais krašto kultūros, meno, etnologijos 
bei kitų sričių žmonėmis, leidžia Rokiškio krašto kultūros 
žurnalą „Prie Nemunėlio“, inicijuoja ir dalinai finansuo-
ja kasmetinę Juozo Keliuočio literatūrinę premiją. Centro 
veikloje ryškūs kultūros paveldo išsaugojimui skirti rengin-
iai, edukacinės programos, leidybinė veikla, kurioje da-
lyvauja įvairių Lietuvos regionų kultūros ir meno žmonės, 
kraštiečiai, literatai, pedagogai, dailininkai, fotografai. Juo-
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zo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro organizuo-
jami renginiai ir išliekamąją vertę turintys projektai skirti 
įžymių krašto žmonių veiklų, jų gyvenimo vertybių bei 
pozicijų aktualizavimui. Kūrybiškai įgyvendina leidybinius 
projektus, rūpinasi veiklos sklaida elektroninėje erdvėje. 
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro nariai 
yra aktyvūs Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
darbuotojai ir jų bendraminčiai, kurie, savanorystės ir entu-
ziazmo vedini, savo veiklos prasmę mato tradicijų, tautišku-
mo idėjų puoselėjime bei sklaidoje. Asociacijos kultūrinės 
veiklos dėmesio centre- jaunosios kartos kūrybinė, meninė, 
pažintinė veikla, todėl jaunimui suteikiama galimybė prista-
tyti savo kūrybą centro leidiniuose ir renginiuose. Aktyvios 
centro veiklos bendruomenėje dėka, pagyvėjo domėjimasis 
kraštotyra, įžymių krašto žmonių kūrybinio palikimo įpras-
minimu. Informacija tapo prieinama nuotoliniams varto-
tojams Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 
internetiniame puslapyje www.keliuociucentras.rvb.lt, kuri-
ame pristatomi suskaitmeninti dokumentai. Asociacija savo 
veiklą archyvuoja, pildo metraštį. Stiprėja bendradarbia-
vimo ir partnerystės ryšiai su kitomis kultūros įstaigomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, fondais. Esame aktyvi, 
bendruomeniška ir partneriška organizacija. 

Alicija Matiukienė,
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė,

Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro nariai: 
pirmoje eilėje iš kairės Nijolė Prievelienė, Alicija Matiukienė, 
Daiva Vilkickienė, Reda Kiselytė, antroje eilėje iš kairės Rita 
Viskaitienė, Violeta Melvydienė, Salvinija Kalpokaitė, An-
gelė Stučinskienė, Audronė Telšinskienė, Snieguolė Galve-

lienė. Nuotr. Albino Kuliešio.
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Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studi-
jų centro tikslai ir uždaviniai:

• Saugoti ir tvarkyti Juozo ir Alfonso Keliuočių as-
menines bibliotekas.

• Skatinti Juozo ir Alfonso Keliuočių gyvenimo ir 
kūrybos studijavimą. 

• Plėtoti kraštotyrinę edukacinę bei leidybinę veiklą.

• Kaupti, tyrinėti bei pristatyti visuomenei doku-
mentinę ir memorialinę medžiagą, susijusią su Juo-
zo ir Alfonso Keliuočių asmenybėmis, jų gyvenimą 
ir kūrybinę veiklą atspindinčiais egodokumentais.

• Rengti ir įgyvendinti kultūrinius bei dokumentų 
skaitmeninimo projektus, organizuoti renginius 
visuomenei.

 
• Puoselėti krašto literatūrinį paveldą skatinančias 

tradicijas.

• Įsteigti Juozo Keliuočio literatūrinę premiją bei 
užtikrinti jos tęstinumą.

 
• Stiprinti ryšius su kraštiečiais, bendradarbiauti 

su kultūros srities nevyriausybinėmis organizaci-
jomis.

1. Ekspozicija „Juozo ir Alfonso Keliuočių 
    kūrybinis palikimas“ 

Juozo ir Alfonso Keliuočių rankraščiai. 
Knygos iš asmeninės Juozo Keliuočio bibliotekos.
Juozo Keliuočio vertimai išleisti atskirais leidiniais bei pub-
likuoti  periodikoje.
Juozo ir Alfonso Keliuočių autorinės knygos.
Fotografijos.
Žurnalo „Naujoji Romuva“ 1931 - 1940 m. komplektas.
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Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro atidaryme 2004 
m. vasario 16 d. prie ekspozicijos, skirtos Juozo Keliuočio kūrybin-
iam palikimui, kalba Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos 
informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja Rita Viskaitienė (vidury-
je). Kairėje – LR seimo narys Vytautas Saulis, dešinėje – bibliotekos 
direktorė Alicija Matiukienė.
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Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro ekspozicija.

Knygos iš Juozo Keliuočio asmeninės  bibliotekos. Ekspozicijos „Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas“ frag-
mentas.
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RENGINIAI

2. Konferencijos

„Brolių Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas“, 
skirta žurnalisto, rašytojo, vertėjo, žurnalo „Naujoji Romu-
va“ įkūrėjo ir redaktoriaus Juozo Keliuočio 100- osioms ir 
pedagogo Alfonso Keliuočio 90- osioms gimimo metinėms;
„Knygnešystė Rokiškio krašte“;
„Kraštiečiui Lietuvos kariuomenės karininkui, spaudos dar-
buotojui, bibliofilui Petrui Jakštui- 105“;
„ Juozui Keliuočiui- 105“
„Juozui Tumui -  Vaižgantui- 140“; 

Konferencijos „Juozui Tumui-Vaižgantui – 140“ svečiai, organizato-
riai ir pranešėjai. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų cen-
tro kultūrinės iniciatyvos

Juozo Keliuočio literatūrinės premijos įsteigimas.
Krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ leidyba.
Tradicinės keliuotiškos Juozinės.
Naujosios Romuvos skaitymai.
Partnerystės ir bendradarbiavimo ryšiai su kultūrinės veik-
los institucijomis.
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„Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui - 100“;

Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo 100-čio konferencijos 
pranešėjai, svečiai ir organizatoriai. 

„Ar  tikslinga atkurti Rokiškio Kalvarijas?“ 
„Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“;
Kultūros forumas “ NVO patirtys, jungtys, iššūkiai ir 
lūkesčiai“;

3. Leidinių pristatymai 

Juozo Keliuočio atsiminimų knygos „Mano autobiografija“ 
pristatymas. 
Andriaus Konickio knygos „Pirmiausia nubusti...“ pristaty-
mas.
Romualdo Ozolo knygos „Supratimai“ pristatymas.
Atsiminimų knygos „Metai su Pauliumi“ pristatymas. 
Vytauto Girdzijausko knygos „Trylika tekstų apie vieną 
gyvenimą“ pristatymas.
Elenos Kurklietytės romano „Šešėlių verpėja“ pristatymas“.  
Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristaty-
mai. 

Fotomenininkas, dailininkas 
Rimantas Dichavičius žurnalo 
„Prie Nemunėlio“ pristatyme.
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Fotomenininkė Marija Čičirkienė (viduryje) ir kraštietis, liter-
atūros kritikas Vitas Areška naujų leidinių pristatyme Rokiškio Juozo           
Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Kairėje - bibliotekos direktorė Alicija  
Matiukienė.

Jaunasis žurnalo 
„Prie Nemunėlio“
skaitytojas.

Žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatyme kalba leidyklos „Margi raštai“ 
vyriausiasis redaktorius Antanas Rybelis.
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4. Parodos

Lenkų fotografo Stanislovo Markovskio fotografijų parodos  
„ Šventas peizažas“ atidarymas.
Dokumentų paroda „Iš knygnešio Juozo Petrulio asmeninės 
bibliotekos“.
Fotomenininkės Marijos Čičirkienės  parodos “lt.juodaibal-
tai.marija“ atidarymas.
Dokumentų paroda „ Rokiškiui- 510“.
Fotografijų paroda „ Aukštaitijos literatūrinės vietos“ pri-
statymas Molėtų r. Alantos sen. Pagulbio poezijos atlaidu-
ose. 
Dailininko, fotomenininko Rimanto Dichavičiaus parodos „ 
Vizijos“ atidarymas. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkė Alicija 
Matiukienė (dešinėje) ir pavaduotoja Rita Viskaitienė prie parodos, 
skirtos krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ 5-čiui.

Fotomenininko Rimanto Dichavičiaus paveikslų paroda „Vizijos“ 
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Jaunieji parodos lankytojai domisi fotografo Albino Kuliešio foto-
poezijos paroda.
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Dailininko, kraštiečio Broniaus Gražio 75 – čiui skirta dokumentų 
paroda. Parengė Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 
pirmininkės pavaduotoja Rita Viskaitienė.

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro įkūrimo dešimt-
mečiui skirta dokumentų paroda. Parengė Juozo ir Alfonso Keliuočių 

palikimo studijų centro pirmininkės pavaduotoja Rita Viskaitienė.

5. Literatūrinės programos, skaitymai, šventės

Literatūriniai skaitymai „Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybi-
nis palikimas ir nūdiena“ 
 „Poezijos pavasario - 2007“ šventė Keliuočių tėviškėje 
Joniškio vienkiemyje, Rokiškio r. 
Poezijos skaitymai „ Tūkstantis žodžių Lietuvai“, kūrybos 
pristatymai- mugė.
Literatūrinis vidudienis „Gyvenimas kaip graži kelionė“.
 Literatūros vakaras „Skristi abiem sparnais“, skirtas poeto 
Vaidoto Daunio atminimui.
Poeto, pedagogo Alfonso Keliuočio 100- čio literatūrinis 
sambūris;



1918

Literatūros vakaro „Skirsti abiem sparnais“ viešnios Vita, Elena ir 
Joana Daunytės.

PROJEKTAI

„Romuvos keliais“ - tęstinis projektas, įgyvendinamas 
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro leidžia-
mame Rokiškio krašto kultūros žurnale „Prie Nemunėlio”. 
Projektas atspindi krašto kultūrinį gyvenimą, fiksuoja ne-
materialųjį kultūros paveldą, nūdienos kultūrines tradicijas, 
studijuoja Keliuočių kūrybinį palikimą, pristato krašto me-
nininkų kūrybą. Projektas skatina krašto istorijos, kultūros 
tyrinėjimus ir pažinimą, bendruomenių kultūrinio gyvenimo 
studijas, puoselėja tradicijas ir papročius.

„Kultūros atodangos Juozo Keliuočio kūrybiniame pali-
kime“ - kraštotyros pobūdžio projektas, skirtas Juozo Keli-
uočio kūrybos nagrinėjimui, pažinimui ir sklaidai.

Konferencija „Česlovo Milošo skaitymai“.

„Sėlių kultūra virtualioje erdvėje“ - projektas vykdomas 
internetinėje žiniasklaidoje adresu www.keliuociucentras.
rvb.lt . Virtualioje erdvėje pristatomas sėlių krašto skaitme-
ninis kultūrinis paveldas, sėliškasis tapatumas, pateikiama 
informacija apie regiono kultūrinius renginius, iniciatyvas. 
Projektas skirtas plačiajai visuomenei.

“Naujosios Romuvos skaitymai” - . projektas tęsia liter-
atūrinių susitikimų tradicijas kultūros žurnalo „Naujoji Ro-
muva“ įkūrėjo ir redaktoriaus Juozo Keliuočio gimtajame 
krašte. Projektas populiarina šiuolaikinės literatūros ska-
itymą visuomenėje, vykdo rašytinę  kultūrinę edukaciją, 

Knygos „Metai su Pauliumi“ pristatymo dalyviai: iš kairės knygos 
sudarytojas Alfas Pakėnas, rašytojai Vytautas Girdzijauskas, Elena 
Kurklietytė ir Vytautas Bubnys.
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skatina domėjimąsi literatūros naujienomis, sutelkia ben-
druomenę, nevyriausybines kultūros sektoriaus organizacijas 
skaitymo skatinimo iniciatyvoms ir partnerystei. Projektas 
užtikrina profesionaliosios kultūros prieinamumą atokiame 
Rokiškio mieste, tęsia  Juozo Keliuočio literatūrinės premijos 
tradicijas.
   
„Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“ – 
tęstinis leidybos projektas.

„Naujosios Romuvos Juozinės“ – tradicinis kultūros ir 
meno festivalis, skirtas kūrėjų susitikimams su klausytojais, 
skaitytojais, kraštiečiais.

„Vaikų ir jaunimo edukacinė etnokultūrinė programa 
„Keliuočių patirtį – jauniems žurnalistams“ – eduk-
acinis, jaunimo kūrybą skatinantis projektas Rokiškio rajono 
mokyklų moksleiviams.

„Literatūrinė Juozo Keliuočio premija“ –  tęstinis Rokiškio 
krašto žymaus kultūros veikėjo , rašytojo, žurnalisto , reda-
ktoriaus Juozo Keliuočio atminimo įprasminimo projektas, 
skatinantis kūrybiškumą ir meninę saviraišką.

„Naujosios Romuvos skaitymai Lietuvos tūkstantmečio 
ir Rokiškio istorinio literatūrinio paveldo kontekste“ –  
skaitymo skatinimo projektas.

„Konferencija „Juozui Tumui-Vaižgantui – 140“.
 

„Kunigo švietėjo Jono Katelės biografijos išleidimas“ 
-leidybinis projektas, skirtas lietuviškojo žodžio puoselė-
tojui, knygnešiui, lietuviškų parapijinių mokyklų steigėjui 
Panemunėlio krašte, kunigui Jonui Katelei. Jo biografijos 
išleidimas papildė spaudos draudimo laikotarpio literatūros 
šaltinius. Projektas skiriamas spaudos atgavimo 110- čiui.

6. Keliuotiškos Juozinės

Nuo 2007 metų organizuojamas kultūros ir meno pažinimo 
festivalis “Keliuotiškos Juozinės“ – susitikimų, diskusijų, 
parodų, leidinių, spektaklių pristatymų laikas ir erdvė. Fes-
tivalio ištakos ir vertybinės nuostatos siejamos su Juozo Ke-
liuočio laikmečio Juozinių tradicijomis. Keliuotiškųjų Juoz-
inių renginių programose lankytojams buvo siūloma atrasti 
ne vieną kultūrinę meninę programą, susitikimą, kūrybinį 
vakarą.

K. Ostrausko monospektaklis „Vaižgantas“.

Alfo Pakėno poezijos knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ 
pristatymas. 

Arvydo Juozaičio dramų knygos „Gyvųjų teatras“ pristaty-
mas. 

Rimanto Šavelio kūrybos vakaras. 

Birutės Marcinkevičiūtės monospektaklis „Poetė“.

Pauliaus Širvio eilėraščių spektaklis „Nutolę toliai“ 
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Keliuotiškų Juozinių svečiai: iš kairės – poetas Benediktas Januševiči-
us, filosofė Leonarda Jekentaitė, žurnalo „Naujoji Romuva“ redak-
torė Audronė Daugnorienė.

Teatro „cezario grupė“ aktoriai spektaklyje „Nutolę toliai“ pagal 
Pauliaus Širvio eiles Rokiškio krašto muziejuje.

Ansamblio „REGNUM 
MUSICALE“ kon-

certo Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešojoje 

bibliotekoje akimir-
ka. Arfininkė Joana 

Daunytė (kairėje) ir 
violončelininkė Elena 

Daunytė.

Kraštietis aktorius 
Ferdinandas Jakšys K. 
Ostrausko monospek-
taklyje „Vaižgantas“ 
Rokiškio Juozo Keliuočio 
bibliotekoje.

7. Juozo Keliuočio literatūrinės premijos
    laureatai

Literatūrinė Juozo Keliuočio premija skiriama už reikšmin-
gus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų, publicis-
tikos, Juozo Keliuočio kūrybos nagrinėjimo, ir kitus origina-
lius, prasmingus kūrybinius rašto darbus, tęsiančius Juozo 
Keliuočio diegtų kultūrinių vertybių ir tradicijų aktualizavi-
mą bei sklaidą.
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2007 m. – filosofas, „Naujosios Romuvos“ vyriausiasis re-
daktorius Andrius Konickis – už kūrybines studijas, žurnalo 
„Naujoji Romuva“ koncepcijos kūrimą ir Juozo Keliuočio di-
egtų kultūrinių vertybių, tradicijų tęstinumą, aktualizavimą 
ir sklaidą.

2008 m. – rašytoja Vanda Juknaitė – už brandžią etinę, 
pilietišką ir emocingą kūrybą, teigiančią svarbiausias hu-
manistines vertybes. Įtaigią žodžio raišką, unikalų kūrėjo ir 
jauno žmogaus dialogą egzistencinės prasmės klausimais.

2009 m. – rašytojas Vytautas Girdzijauskas – už reikšmingą 
veiklą ir kūrybinius rašto darbus: Juozo Keliuočio ir kitų 
Rokiškio krašto rašytojų asmenybių įprasminimą ir atmini-
mo įamžinimą, jų darbų aktualizavimą ir sklaidą.

2010 m. – poetas, eseistas, žurnalistas Vaidotas Daunys (po 
mirties) – už humanizmo, meilės, tiesos ir tikėjimo idealų 
kūrybišką įprasminimą, Juozo Keliuočio idėjų bei tradicijų 
tęstinumą literatūrinėje ir kultūrinėje veikloje.

2011 m. – profesorius, literatūrologas Vitas Areška – už pub-
likacijas apie brolių A. ir J. Keliuočių veiklos reikšmę lietu-
vių kultūrai, jų diegtų vertybių sklaidą ir kūrybos vertinimą, 
už atsidavimą moksliniam bei kūrybiniam darbui, pagarbą 
gimtajam Rokiškio kraštui ir jo žmonėms.

Filosofas Andrius Konickis.

Rašytoja Vanda Juknaitė.

Rašytojas 
Vytautas Girdzijauskas.
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2012 m. – režisierius, pjesės „JAH“ autorius Gytis Pade-
gimas – „už originalaus scenarijaus sukūrimą, remiantis 
rankraščių, laiškų, knygų ir senosios spaudos autentiškais 
tekstais; už netradicinius režisūrinius sprendimus, prikeliant 
iš užmaršties išskirtines tarpukario Lietuvos kultūros veikė-
jų asmenybes ir Juozo Keliuočio portreto pateikimą teatro 
scenoje.“

Literatūros kritikas 
Vitas Areška.

Režisierius Gytis Padegimas.

2013 m. – vertėja Diana Bučiūtė – už vertimo principų išsau-
gojimą ir profesionalumą, verčiant nekomercinės literatūros 
tekstus iš prancūzų, graikų ir anglų kalbų, už išieškotas 
raiškos priemones, ištikimybę originalui ir atidumą natūra-
liam, sklandžiam lietuviško žodžio skambesiui.

  

2014 m. – rašytojas, filosofas Arvydas Juozaitis – už Juo-
zo Keliuočio atminties įprasminimą, atkuriant kultūros 
gyvenimo žurnalą „Naujoji Romuva“ ir literatūrinę kūrybą, 
apimančią platų kultūros lauką bei teigiančią aukščiausias 
humanistines vertybes.

Vertėja 
Diana Bučiūtė.
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Rašytojas, filosofas 
Arvydas Juozaitis.

8. Leidyba

„Brolių Juozo ir Alfonso Keliuočių kūrybinis palikimas“. Tai 
konferencijos medžiaga, kurioje publikuojami literatūrolo-
go Viktoro Aleknos, rašytojų Arvydo Juozaičio, Vytauto 
Girdzijausko, pedagogo Vytauto Baliūno ir kt. pranešimai.
 
Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“ leidžia-
mas nuo 2006 metų. Leidinys skirtas istorinės kultūrinės 
atminties sklaidai, nūdienos krašto kultūros aktualijoms, 
pokyčiams, renginių, leidinių apžvalgai bei kūrybinei raiškai.

Krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ pirmojo numerio viršelis 
(2006 m.).
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Atvirukų suvenyrinis rinkinys „Rokiškis“.
 
Dokumentinis filmas “Palaidų vėjų ir ilgesio poezijos kla-
jūnas“, skirtas poeto, pedagogo  Alfonso Keliuočio 100- 
mečiui.

Ona Levandavičiūtė. „Dievui, parapijai, Lietuvai“: kunigo, 
švietėjo Jono Katelės biografinė apybraiža.

 
Informaciniai leidinai „ Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centras“, skirti organizacijos įkūrimo 5 - čiui bei 10- 
čiui. Krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ šešioliktojo numerio 

viršelis (2014 m.).

Įgyvendinus centro projektą, išleista Onos Levandavičiūtės knyga 
„Dievui, parapijai, Lietuvai“ apie kunigą, švietėją Joną Katelę.
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VEIKLOS SKAIDA 
 
Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro veik-
los bei žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatymai vyko Juozo 
Tumo- Vaižganto muziejuje Kaune, Vilniaus rokiškėnų klube 
„Pragiedruliai“ Vilniaus karininkų ramovėje, Panevėžio ap-
skrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešojoje biblioteko-
je, Juozo Grušo memorialiniame muziejuje Kaune, Pagulbio 
poezijos atlaiduose Molėtų rajone, poezijos , muzikos ir kitų 
menų šventėje „Langas į širdį“ Ukmergės rajone.

9. Neformali kultūrinė  švietėjiška veikla

Pažintinė literatūrinė kelionė, aplankant Česlovo Milošo 
tėviškę Šatenių kaime Kėdainių rajone, Knygnešystės muzie-
jų Ustronės vienkiemyje Panevėžio rajone, Gabrielės Petkev-
ičaitės - Bitės muziejų- Puziniškio dvarą Panevėžio rajone.

Kultūrinės edukacinės išvykos į Kauno nacionalinį dramos 
teatrą režisieriaus, Juozo Keliuočio literatūrinės premijos 
laureato Gyčio Padegimo spektaklį „JAH“ bei į  Valstybinį 
jaunimo  teatrą režisieriaus Jono Vaitkaus spektaklį „Širdis 
Vilniuje“ pagal rašytojo, Juozo Keliuočio literatūrinės premi-
jos laureato Arvydo Juozaičio to paties pavadinimo pjesę.

Edukacinė pažintinė išvyka į Salomėjos Nėries memorialinį 
muziejų Palemone, dramaturgo Juozo Grušo memorialinį 
muziejų bei Juozo Tumo - Vaižganto muziejų Kaune. 

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro nariai išvykos į 
Juozo Tumo-Vaižganto muziejų Kaune metu. Kalba Rokiškio Juozo 

Keliuočio bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro narės rašytojo 
Juozo Grušo memorialiniame muziejuje Kaune po renginio.
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Po renginio Rokiškio krašto muziejuje. Iš kairės: pianistė Edita 
Zizaitė, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pa-
vaduotoja Daiva Vilkickienė ir aktorė Aušra Keliuotytė.

Cezario Graužinio grupės spektaklis “Nutolę toliai”  pagal Pauliaus 
Širvio eiles Degučių kaime.

Liudo Dovydėno premijos įteikimo šventė 2014 m. Rokiškio krašto 
muziejuje.

Aktorė
Gražina Urbonaitė skaito 

literatūrinę kompziciją
“ Kalėdų žvaigždė kren-
ta į širdį” Rokiškio Juozo 
Keliuočio  viešojoje bib-

liotekoje.
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Leidinio sudarytoja Alicija Matiukienė

Nuotraukos iš Rokiškio Juozo Keliuočio viešo-
sios bibliotekos archyvo

Viršelyje - Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centro logotipas Dailininkas

Arūnas Augutis

Leidinys išleistas projekto „ Naujosios Romu-
vos skaitymai“, kurį dalinai finansavo

Lietuvos kultūros taryba, lėšomis 

Juozo ir Alfonso Keliuočių tėviškė Rokiškio rajone Joniškio vienkie-
myje.

Žurnalo “Prie Nemunėlio” pristatymas Aleksandravėlėjs bibliotekoje. 
Iš kairės: redaktorė Alicija Matiukienė ir Aleksandravėlės biblioteki-
ninkė Alma Mekšėniene.
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