
 

MANO BIBLIOTEKA TAVO  

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos dailininkė, 

projektų koordinatorė Rasa Vingelienė 

 

Pavadinimui pasirinkome Rokiškio rajono savivaldybės  iniciatyva naujai sukurtą  šūkį Rokiškio 

krašto reprezentavimu – MANO KRAŠTAS TAVO. Mes sakome MANO BIBLIOTEKA TAVO.  

1. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) su 37 

filialais rajone savo veiklas orientuoja į visų  bendruomenės narių amžiaus grupių poreikius. 

Gausiausia Bibliotekos vartotojų amžiaus grupė yra suaugusieji. 2021 m. pabaigoje rajono 

bibliotekose užregistruoti  113 207 suaugusieji vartotojai.  27 202 iš jų – viešojoje bibliotekoje. 

Rajone suorganizuota 13 930 renginių suaugusiems, iš kurių – 5973 viešojoje bibliotekoje. 

Be vienos svarbiausių – knygų ir kitų leidinių skolinimosi paslaugos, Bibliotekoje jiems siūloma 

mokytis visą gyvenimą, atrasti savyje kūrybinių gebėjimų, bendrauti su bendraminčiais, tobulėti 

įvairiose meno srityse ir  turiningai praleisti laisvalaikį. 

MOKYMAI. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ 

2. Bibliotekoje vyksta įvairaus pobūdžio gyventojų mokymai: kompiuterinio ir skaitmeninio 

raštingumo, duomenų bazių panaudos, pažinties su vaizdinėmis ir kitomis programomis. 

Kompiuterių kursai šiais laikais padėjo ne vienam rajono gyventojui pasivyti išmaniąją visuomenę, 

išmokti naudotis kompiuteriu ir atlikti reikalingiausius dienos darbus. Sparčiai besivystančių 

technologijų amžiuje ir  vyresnio amžiaus  siekia neatsilikti nuo gyvenimo ir išmokti naudotis 

kompiuteriu bei įgytas žinias pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Mokymai vyksta ne tik tiesiogiai – 

2021 m. nuotoliniu būdu apmokyta 260 suaugusiųjų. 

3. Bibliotekoje suaugusiems  siūloma mokytis ir tobulinti anglų kalbą. 

Anglų kalbos mokėjimas – jau tarsi privaloma eilutė kiekvieno darbuotojo CV, nes antros kalbos 

mokėjimas atveria visiškai kitas profesines galimybes. Taip pat mokėdamas pasaulyje pripažintą 

kalbą žmogus turi unikalią galimybę keliauti, skaityti literatūrą ar žiūrėti filmus originalo kalba. 

Taip plečiasi jo akiratis, mezgami asmeniniai ir profesiniai ryšiai, o kalbos atveria neribotas 

galimybes bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis ir pažinti pasaulį. 

4. Nuo 2006 metų Biblioteka kasmet su mokymosi visą gyvenimą veiklomis dalyvauja Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuojamose Suaugusiųjų mokymosi savaitėse. Jų metu 

vyksta paskelbtos metų savaitės temą atitinkančios veiklos suaugusiems. Pagrindinis mokymosi 

savaitės tikslas – atskleisti viso gyvenimo mokymosi svarbą žmogaus gyvenimo kokybei, 

saviraiškai ir  tobulėjimui. Bibliotekoje vyko veiklos, pristatančios įvairias mokymosi galimybes 

suaugusiems: mokymai, akcijos, atvirų durų dienos, atviros pamokos, nuotoliniai mokymai, 

pristatymai ir diskusijos,  kūrybinės dirbtuvės, meninės raiškos projektai, bendruomenių susitikimai 



ir talkos, pažintiniai vizitai, parodos ir socialinės akcijos. Veiklos, kurios  suartina, džiugina ir 

praturtina gyvenimą. 

PAŽINTIS SU LITERATŪRA. KNYGŲ PRISTATYMAI, SUSITIKIMAI SU RAŠYTOJAIS. 

5. Giliausias istorines tradicijas išlaikė literatūriniai-muzikiniai  renginiai: susitikimai su rašytojais, 

poetais, diskusijos, knygų pristatymai, dainuojamosios poezijos vakarai, Tarptautinio festivalio 

„Poezijos pavasaris“ renginiai ir  vietos „Poezijos pavasarėliai“. Juose mielai lankosi grožinės 

literatūros mylėtojai. Literatūriniuose renginiuose jie sužino knygų naujienas, susitinka su 

populiariais Lietuvos rašytojais, poetais, dainuojamosios poezijos atlikėjais.  Čia jie patiria įvairių  

kultūrinių emocijų. 

6. Nuo 2013 metų švenčiama ir visos Lietuvos žmonių mėgstama šventė ŠIRVYNĖ, kuri vyksta  

garsaus Lietuvos poeto Pauliaus Širvio tėviškėje. Žmones iš visos Lietuvos traukia netradicinė 

renginio aplinka gamtoje, prie laužo, sūpuoklių ir prie poeto numylėtų beržų.  Kiekvienais metais 

šventė turi savo pavadinimą pagal poeto eiles ir spalvinį kodą: pvz. mėlyna – „Mėlynoji paukštė“, 

raudona, oranžinė – „Gyvenimas mano degimas“, geltona – „Kaip saulės jos ilgėjaus“ ir t.t. Žinomi 

Lietuvos aktoriai, muzikinės grupės bei dainuojamosios poezijos atlikėjai  koncertuoja scenoje, 

sukurtoje iš šieno.  Žiūrovai dainuoja ir šoka kartu. Šventėje gausu  šventinių suvenyrų, kuriuos 

galima įsigyti. Visus – dalyvius ir žiūrovus jungia meilė muzikai ir poezijai.  

7. Bibliotekoje nuo 2010 metų teikiama prestižinė Lietuvos rašytojų sąjungos įsteigta Liudo 

Dovydėno premija, kurios iškilmėse lankytojai turi galimybę susitikti su geriausiais praėjusiųjų 

metų lietuviško romano autoriais. Jiems teikiama viena solidžiausių Lietuvoje literatūrinių premijų, 

kurios steigėjas yra išeivijos rašytojo Liudo Dovydėno sūnus Jonas Dovydėnas, gyvenantis  JAV ir 

kasmet atvykstantis  į premijos teikimo iškilmes. 

PAŽINTIS SU MENU 

8. Bibliotekos parodų galerijoje ATOGRAFAS ir industrinėje kūrybinėje palėpėje eksponuojami 

žymių Lietuvos dailininkų, grafikų, fotomenininkų darbai, vyksta parodų pristatymai ir  gyventojų 

susitikimai su autoriais. Įvairūs meno darbai kviečia suaugusiuosius pažinti įvairias meno formas, 

praplėsti  savo kultūrinio  suvokimo erdves, ugdo estetinį skonį, formuoja požiūrį į meną apskritai.  

9. Bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje sukauptas gausus ir įvairus meno albumų fondas, 

eksponuojamos teminės parodos, menininkų kūrybinių darbų pristatymai. Čia galima susipažinti su 

rajono ir regiono  kūrėjais ir jų darbais. Ypač mėgstamos teminės pačių gyventojų įvairių pomėgių 

parodos: numizmatikos, mažosios skulptūros darbų.  

10. Bibliotekos erdvėse eksponuojama daug teminių parodų, skirtų žymioms Lietuvos ir viso 

pasaulio asmenybėms, istorinėms datoms, pvz.  Lenkijos ambasadoriui Japonijoje – Tadeušui 

Riomeriui, Piligrimų keliui Lietuvoje, rumunų fotomenininko Sorin Onisor paroda, skirta 

Rumunijos kaimo grožiui parodyti ir kt. 

PAŽINTIS SU MUZIKA 

Bibliotekoje yra gausus vinilinių plokštelių pasirinkimas įvairios muzikos mėgėjams.  



11. Suaugusieji labai mėgsta Vinilo vakarus, į kuriuos renkasi Vinilo gerbėjai. Čia jie mielai 

klausosi  muzikos, diskutuoja apie įvairaus laikmečio muziką ir atlikėjus.  

12. Bibliotekoje vyksta  įvairių žanrų muzikos vakarai, kur skamba  dainuojamoji poezija ir džiazas, 

klasikinė ir populiarioji muzika. Kiekvienas žiūrovas čia randa savo mėgstamą muziką: akustinės ar 

elektrinės gitaros, fortepijono, saksofono, klarneto, birbynės, violončelės, arfos skambesį ir solistų, 

atlikėjų  balsus. 

PAŽINTIS SU TEATRU  

13. Suaugusių lankytojų kultūrinio lavinimo plėtrai, bibliotekoje vyksta garsių Lietuvos teatrų mono 

spektakliai, praveriantys duris į teatro paslaptis. Spektakliuose siūloma į pasaulį pažvelgti iš įvairių 

pusių, pakilti virš kasdienybės, pamatyti gėrį žmoguje.  Aktoriai dažnai  eina į atvirą dialogą su 

žiūrovu,  įvesdami jį  spektaklio veiksmą, lesdami pasijusti jo dalimi, pabūti aktoriais.  

AKTORINĖS POETINĖS PROGRAMOS  

14. Bibliotekoje suaugusiųjų lankytojų mėgstamos ir garsių Lietuvos aktorių poetinės-muzikinės 

programos, interpretacijos, per kurias  pristatomi  pasaulio rašytojai, poetai, jų gyvenimas ir kūryba. 

PAŽINTIS SU ŠOKIU.  

15. Į Bibliotekos erdves suaugusieji renkasi ir pažinčiai su šokiu. Čia jie sužino šokio istoriją ir 

mokosi įvairių šokių žingsnelių. Šokis –  puiki relaksacijos ir laisvalaikio priemonė.  

PAŽINTIS SU KINU.  

16. Bibliotekoje yra ką veikti ir kino filmų mylėtojams. Biblioteka mielai prisideda prie  tarptautinių 

kino filmų rodymo projektų veiklų. Čia vyksta  „Nepatogaus kino“, Izraelio kino ir Japonijos filmų 

festivaliai, kurių metu rodomi  garsiausi tų šalių kino filmai. Žiūrovai turi galimybę susipažinti su 

kitų šalių kino menu, aktoriais, idėjomis, kryptimis. Kino gurmanams siūlome kruopščiai atrinktą, 

didžiuosiuose pasaulio festivaliuose kino profesionalų ir mėgėjų įvertintą kino programą su 

kokybišku, gero skonio kinu.  

PAŽINTIS SU POLITIKA IR MOKSLAIS.  

17. Biblioteka, siekdama plėsti savo lankytojų gretas ir skatinti pilietinį, visuomeninį sąmoningumą, 

organizuoja diskusijas, pokalbius  su  Pilietinės  visuomenės instituto lektoriais, žurnalistais, 

politikais, istorikais, visuomenininkais. Mūsų bibliotekoje lankėsi LR Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė, buvęs   ekonomistas,  dabartinis Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, 

šviesaus atminimo filosofas, buvęs Europos parlamento narys Leonidas Donskis. 

POMĖGIŲ  STUDIJOS 

18. Bibliotekoje buriasi knygos mylėtojai, literatai, čia vyksta įvairios kūrybinės edukacijos 

vyresnio amžiaus žmonėms, organizuojami kūrybiniai konkursai. Čia kiekvienas randa erdvę ir 

paslaugas savo pomėgių tobulinimui, savo kūrybinių darbų pristatymams, saviraiškai, naujoms 

pažintims ir tobulėjimui. Čia diskutuojama apie perskaitytas knygas, mokomasi siuvinėti, velti, 

tapyti ant šilko, daryti įvairius papuošalus, interjero detales ir t.t. 

 PAŽINTIS SU KRAŠTOTYRA 



19. Bibliotekoje vyksta susitikimai su kraštiečiais,  pristatomos jų veiklos. Vyksta konferencijos 

žymių kraštiečių jubiliejams paminėti, kurių metu lankytojai sužino daug įvairios, savo srities 

profesionalų pateiktos informacijos apie šiuos garbius žmones.   

Biblioteka savo veiklas suaugusiems pristato ir  Rokiškio miesto dienų renginiuose, su savo 

leidiniais dalyvauja Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. 

NUOTOLINĖS PASLAUGOS 

20. Biblioteka siūlo ir nuotolines paslaugas suaugusiems: virtualias parodas, virtualų gidą „Rokiškio 

krašto literatūrinis kelias“, virtualią viktoriną, įvairaus pobūdžio virtualius renginius. Jų 2021 metais 

buvo 160. Bibliotekos nuotolinių veiklų peržiūrų internetinėje erdvėje užfiksuota: Youtube kanale - 

213, Facebook  tinklapyje  – 1 200, o Bibliotekos svetainėje net  10 325. 

NVO SUAUGUSIEMS 

Prie Bibliotekos veikia kelios nevyriausybinės organizacijos, kurių veiklos  taip pat nukreiptos į 

suaugusiuosius.  

21. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras  

 nuo 2007 metų suaugusiems  bendruomenės nariams organizuoja Kultūros ir meno festivalį 

„Keliuotiškos Juozinės“,  Sofijos Tyzenhauzaitės rašytojų sąskrydį, kultūrinių  Lietuvos leidinių 

pristatymus. 

 Nuo 2006 metų du kartus per metus leidžia Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“, 

kuriame publikuojami įvairios tematikos istoriniai, pažintiniai straipsniai apie meną, literatūrą,  

krašto ir Lietuvos kultos veikėjus, žymias asmenybes. Straipsnius ir  temas žurnalui gali siūlyti ir 

rengti visi norintys. Centre įrengta ekspozicija, parengta edukacinė programa, supažindinanti su  

brolių Keliuočių gyvenimu, veikla ir palikimu.   

Nuo 2007 metų Bibliotekoje teikiama Juozo Keliuočio literatūrinė premija kurios teikimo  iškilmės 

sulaukia daug lankytojų. 

22. Rokiškio rajono literatų klubas VAIVORYKŠTĖ nariai yra aktyvūs Bibliotekos renginių 

lankytojai.  Bibliotekoje vyksta literatų knygų pristatymai, sambūriai, kūrėjams organizuojami 

kūrybiniai rašymo mokymai, konkursai. Čia rajono kūrėjai bendrauja tarpusavyje, dalinasi savo 

kūryba, taip pat kūrybinėse dirbtuvėse mokosi įvairių kūrybos paslapčių, kurias atveria 

profesionalūs mokytojai – rašytojai, poetai, literatūros  kritikai.  

 

Džiaugiamės, kad mūsų Biblioteka, gerbdama bibliotekininkystės tradicijas, vykdo  tradicines ir  

naujas veiklas suaugusiems – šiuolaikiškai, novatoriškai, inovatyviai.  Šiuolaikinė biblioteka seniai 

nebėra vien tik įstaiga, į kurią žmonės ateina pasiskolinti knygų. Biblioteka – kultūros ir 

bendruomenės centras, kuriame kiekvienas gali jaustis jaukiai ir būti svarbus. MANO 

BIBLIOTEKA TAVO: galimybė pažinti, išmokti, surasti, įdomiai ir kultūringai praleisti laisvalaikį.   

 

 

 



 

 

MY LIBRARY – YOUR LIBRARY  

 

Rasa Vingelienė, project coordinator of Rokiškis District Juozas Keliuotis Municipal 

Public Library 

 

We chose the newly created slogan on the initiative of Rokiškis district municipality as representing 

the Rokiškis region - MY COUNTRY IS YOUR COUNTRY. WE SAY MY LIBRARY IS YOUR 

LIBRARY.  

1. The Rokiškis District Juozas Keliuotis Municipal Public Library (hereinafter - the Library) with 

37 branches in the district focuses its activities on the needs of all age groups of community 

members. The largest age group of Library users is adults. At the end of the last year (2021), 

113,207 adult users were registered in the district libraries. 27,202 of them in the public library. 

13,930 events for adults were organized in the district, 5,973 of which were organized in the public 

library. 

In addition to one of the most important services for borrowing books and other publications, the 

Library offers them lifelong learning, discovering creative abilities, communicating with like-

minded people, improving in various fields of art and spending meaningful leisure time. 

TRAINING. ADULT LEARNING WEEK 

2. The library offers various types of training for the citizens: computer and digital literacy, use of 

databases, acquaintance with visual and other programs. Computer courses these days have helped 

many residents of the district to catch up with the smart society, learn to use computers and do the 

most necessary day jobs. In the age of rapidly evolving technology older people also strive to keep 

up with life and learn to use computers and apply the acquired knowledge in everyday life. Training 

is not only direct - in 2021,  260 adults were trained remotely. 

3. The library offers adults the opportunity to learn and improve their English. 

Proficiency in English is already a mandatory line on the CV of every employee, as proficiency in a 

second language opens up completely different professional opportunities. Also, by learning a 

world-renowned language, a person has a unique opportunity to travel, read literature or watch 

movies in the original language. In this way, their horizons expand, personal and professional 

connections are made, and languages open up unlimited opportunities to communicate with people 

from other cultures and get to know the world. 

4. Since 2006, every year the Library with lifelong learning activities has been participating in the 

Adult Learning Week organized by the Lithuanian Adult Education Association. They include 

activities for adults that correspond to the topic of the week of the year. The main goal of the 

learning week is to reveal the importance of lifelong learning for a person's quality of life, self-



expression and development. The library hosted activities presenting various learning opportunities 

for adults: trainings, campaigns, open days, open lessons, distance learning, presentations and 

discussions, creative workshops and projects, community meetings and talks, study visits, 

exhibitions and social campaigns. Those activities bring people together, make them  happy and 

enrich their life.  

GETTING TO KNOW LITERATURE. BOOK PRESENTATIONS, MEETINGS WITH 

WRITERS. 

5. The deepest historical traditions have been maintained by literary and musical events: meetings 

with writers, poets, discussions, book presentations, singing poetry evenings, events of the 

International Poetry Spring and local Poetry Spring. Lovers of fiction are happy to visit them. At 

literary events, they learn about new books, meet popular Lithuanian writers, poets, and singers. 

Here they experience a variety of cultural emotions. 

6. Since 2013, ŠIRVYNĖ, a favorite holiday of the people of Lithuania, has been celebrated in the 

homeland of the famous Lithuanian poet Paulius Širvys. People from all over Lithuania are 

attracted by the unconventional environment of the event in nature, by the campfire, swings and by 

the poet‘s beloved birches. Each year the festival has its name according to the poet’s lines and 

color code: e.g. blue - "Blue Bird", red - orange - "Life is my burning", yellow - "I was longing for 

her like for the sun" and so on. Well-known Lithuanian actors, musical groups and performers of 

singing poetry perform on a stage made of hay. The audience sing and dance together. There are 

lots of  souvenirs that can be purchased. Everyone - participants and audience are united by a love 

of music and poetry. 

7. The library has been awarding the prestigious Liudas Dovydėnas‘ Prize established by the 

Lithuanian Writers' Union since 2010, during which visitors have the opportunity to meet the best 

authors of last year's Lithuanian novel. They are awarded one of the most solid literary prizes in 

Lithuania, the founder of which is Jonas Dovydėnas, the son of the expatriate writer Liudas 

Dovydėnas, who lives in the USA and attends the award ceremony every year. 

GETTING TO KNOW THE ART 

8. In the library's exhibition gallery AUTOGRAFAS and the industrial creative attic, works by 

famous Lithuanian artists, graphic artists, photographers are exhibited, presentations of exhibitions 

and meetings of residents with authors take place. Various works of art invite adults to get to know 

different forms of art, expand their spaces of cultural perception, develop aesthetic taste, form an 

attitude towards art in general. 

9. The Art and Music Reading Room of the Library has a rich and diverse collection of art albums, 

thematic exhibitions and presentations of artists' creative works. Here you can get acquainted with 

the artists of the district and region and their works. Thematic exhibitions of various interests of the 

residents themselves are especially popular: numismatics, small sculpture works. 

10. Many thematic exhibitions dedicated to famous Lithuanian and world personalities, historical 

dates are exhibited in the library premises, e.g. Exhibition of the Polish ambassador to Japan - 



Tadeusz Riomeri, Pilgrim's Road in Lithuania, Romanian photographer Sorin Onisor to show the 

beauty of the Romanian countryside, etc. 

 

 

 

GETTING TO KNOW MUSIC 

The library has a large selection of vinyl records for lovers of a variety of music. 

11. Adults love the vinyl evenings which vinyl fans love to attend . Here they enjoy listening to 

music, discussing music and performers from different times.  

12. The library hosts music evenings of various genres, where singing poetry and jazz, classical and 

popular music are played. Every visitor finds their favorite music here: acoustic or electric guitar, 

piano, saxophone, clarinet, reed-pipe, cello, harp and the voices of soloists and performers. 

GETTING TO KNOW THE THEATER 

13. For the development of cultural education of adult visitors, the library hosts mono performances 

of famous Lithuanian theaters, which open the door to the secrets of the theater. The performances 

offer to look at the world from different angles, to rise above everyday life, to see the good in a 

human. Actors often get into an open dialogue with the audience, introducing them to the action of 

the performance, letting them feel part of it, being actors. 

POETICAL PROGRAMS OF ACTORS 

14. Poetry-musical programs and interpretations of famous Lithuanian actors are also loved by adult 

visitors in the library, through which the world-known writers, poets, their life and work are 

presented. 

INTRODUCTION TO DANCE 

15. Adults also gather in the Library spaces to get acquainted with dance. Here they learn the 

history of dance and learn different dance steps. Dance is a great means of relaxation and leisure. 

GETTING TO KNOW CINEMA 

16. There is something to do in the library for film lovers as well. The library is happy to contribute 

to the activities of international film screening projects. The Inconvenient Cinema, Israeli Film and 

Japanese Film Festivals are held here, showing the most famous films from those countries. The 

audience have the opportunity to get acquainted with the film art, actors, ideas and directions of 

other countries. For cinema connoisseurs, we offer a carefully selected film program with high-

quality, good-tasting cinema, appreciated by film professionals and amateurs at major world 

festivals. 

GETTING TO KNOW POLITICS AND SCIENCES. 

17. In order to expand the ranks of its visitors and promote civic and public awareness, the library 

organizes discussions and interviews with lecturers, journalists, politicians, historians and public 

figures of the Civil Society Institute. President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė, 



former economist, current President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda, philosopher 

former member of the European Parliament Leonidas Donskis visited our library. 

 

 

HOBBY STUDIES 

18. Book and literature fans come to the library, various creative educations for the elderly take 

place here, and creative competitions are organized. Here, everyone finds space and services for 

self-development. Here you can take a part in a discussion about the books you have read, learn to 

embroider, felt, paint on silk, make various jewelry, interior details, and so on. 

GETTING TO KNOW THE LOCAL HISTORY STUDIES 

19. Meetings with outstanding countrymen take place in the library, their activities are presented. 

Conferences are held to commemorate the anniversaries of famous countrymen, during which 

visitors get a lot of different information about these honorable people, provided by professionals in 

their field. 

The library also presents its activities to adults at the Rokiškis City Days‘ events, and participates in 

the Vilnius International Book Fair with its publications. 

REMOTE SERVICES 

20. The library also offers remote services for adults: virtual exhibitions, a virtual guide “The 

Literary Road of the Rokiškis Region”, a virtual quiz, various virtual events. There were 160 of 

them in 2021. There were reviews of the Library's remote activity on the Internet: 1,200 on the 

Youtube channel, 1,200 on the Facebook website, and as many as 10,325 on the Library's website. 

NGOs FOR ADULTS 

There are several non-governmental organizations at the Library, whose activities are also aimed at 

adults. 

21. Juozas and Alfonsas Keliuočiai Heritage Studies Center 

 Since 2007, the Center has been organizing the Culture and Art Festival “Keliuotiškos Juozinės”, a 

meeting of writers named after Sofija Tyzenhauzaitė, and presentations of Lithuanian cultural 

publications for adult members of the community. 

 Since 2006, the Center twice a year has been publishing the Rokiškis Regional Culture Magazine 

"Prie Nemunėlio", which publishes historical and cognitive articles on art, literature, regional and 

Lithuanian cultural figures, and famous personalities. Articles and topics for the magazine can be 

offered and prepared by anyone. The center has an exposition and an educational program that 

introduces the life, activities and legacy of the Keliuočiai brothers. 

Since 2007, the Library has been awarding the Juozas Keliuotis Literary Prize, the celebrations of 

which attract many visitors. 

22. Members of the Rokiškis District Writers' Club VAIVORYKŠTĖ (RAINBOW) are active 

visitors to the Library's events. The library hosts presentations of writers' books, meetings, creative 

writing trainings and competitions. Here, the creators of the district communicate with each other, 



share their work, as well as learn various creative secrets in creative workshops, which are revealed 

by professional teachers - writers, poets, literary critics. 

 

We are glad that our Library, respecting the traditions of librarianship, provides new activities for 

adults - modern and innovative. The modern library is no longer just an institution where people 

come to borrow books. The library is a cultural and community center where everyone can feel 

comfortable and be important. MY LIBRARY IS YOURS: an opportunity to get to know, learn, 

find and have fun. 

 

 

 

 

 


