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K o n f e r e n c i j o s  r e n g ė j ų 
p a l y d i m a s i s  ž o d i s

Šalies mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų asmeninės bibliote
kos, kaip vienas iš reikšmingiausių rankraštinio ir spaudos paveldo 

objektų, bene labiausiai atspindinčių bibliotekos savininko dvasinį ir in
telektinį pasaulį bei jo gyvenamojo laiko kultūrinę, socialinę, politinę ir 
ekonominę aplinką, nuolatos atsiduria knygotyros, bibliotekininkystės, 
literatūros ir kitų humanitarinių bei socialinių mokslų atstovų akiratyje. 
Suprantama, kiekvieną domina skirtingi vienos ar kitos asmeninės bib
liotekos aspektai. Tačiau tik tyrimų įvairovė ir jų visetas teikia galimybių 
objektyviai ir nuodugniai įvertinti tiriamą fenomeną bei jo aplinką, sy
kiu formuluoti platesnes įžvalgas ir apibendrinimus.

Rengiama konferencija pirmą kartą yra skiriama Lietuvos rašytojų 
asmeninėms bibliotekoms, jų istoriografijos būklei ir tyrimų perspek
tyvoms bei rekonstrukcijos galimybėms aptarti, šio paveldo, saugomo 
įvairiose Lietuvos atminties institucijose – bibliotekose ir muziejuose, 
bei privačiose kolekcijose, dydžiui ir jo komplektavimo bei populiarini
mo patirtims apibendrinti. Konferencijos problematika sutelks akade
minės bendruomenės narius, šalies nacionalinės, mokslinių ir apskričių 
viešųjų bibliotekų skirtingiems skyriams atstovaujančius darbuotojus 
bei respublikinio ir geografiškai plačiai išsidėsčiusių savivaldybių mu
ziejų atstovus, taip pat asmenis, saugančius rašytojams priklausiusias 
asmenines bibliotekas privačiose erdvėse.

Tikimasi, kad komunikacijos ir informacijos mokslų atstovų bei 
kitų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų, taip pat įvairių šalies at
minties institucijų specialistų, tiesiogiai susiduriančių su rašytojų kny
gų kolekcijų komplektavimo, saugojimo, sklaidos ir kitais klausimais, 
konferencijoje perskaityti pranešimai, pasisakymai ir diskusijos bus 
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aktualūs ne tik akademinės bendruomenės nariams, visų pirma knygo
tyros, bibliotekininkystės ir literatūros mokslų tyrėjams bei kultūros is
torikams, bet ir bibliotekų, muziejų darbuotojams. Rengėjai viliasi, kad 
konferencijoje išgirstos įžvalgos ir patirčių apibendrinimai pirmiesiems 
leis kritiškai įvertinti šiandienos Lietuvos rašytojų asmeninių bibliotekų 
paveldo ištirtumą, numatyti tokių tyrimų plėtojimo galimybes žvelgiant 
iš šių dienų pozicijos ir jų perspektyvas, antriesiems – įgytosios teorinės 
ir praktinės žinios padės geriau organizuoti tokių bibliotekų saugojimą 
ir jų sklaidą bei panaudą visuomenės kultūros ir mokslo reikmėms.

Organizatoriai
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Tai gali būti viso gyvenimo tema...
(prof. Vladas Žukas, 1979)

Rengiamos konferencijos idėjai visapusiškai subręsti turėjo įtakos 
keletas simbolinių veiksnių ir aplinkybių. Neatsitiktinai jos įgyven

dinimo vieta pasirinktas Antano VienuolioŽukausko memorialinis na
masmuziejus Anykščiuose. Likimo vingiai lėmė, kad tarp konferencijos 
dalyvių jau nebeišvysime kryptingų ir struktūriškai apibrėžtų Lietuvos 
rašytojų asmeninių bibliotekų tyrimų iniciatoriaus ir pradininko pro
fesoriaus Vlado Žuko (1925–2014). O vylėmės. Deja, prasilenkėme su 
laiku. Profesoriaus gyvenimo gija nutrūko iki rengiamos konferencijos 
likus kiek mažiau nei trims mėnesiams. Profesoriaus darbų tęsėjai – dė
kingi mokiniai ir jų mokiniai skiria šią konferenciją jo atminimui. Per
skaitytų pranešimų pagrindu parengtų straipsnių rinkinys, išeisiantis 
2015aisiais, tebus jų padėkos ženklas ir dovana Profesoriaus 90osioms 
gimimo metinėms.

Pagrindiniais sumanytosios konferencijos „kaltininkais“ visų pirma 
ir įvardytume jos rengėjų pastebėtuosius profesoriaus V. Žuko rašyto
jų asmeninių bibliotekų tyrimus bei dalies rengėjų tiesioginį sąlytį su 
anykštėno rašytojo Antano VienuolioŽukausko biblioteka. Simboliš
ka – neapeinamas ir paties Profesoriaus santykis su rašytoju ir jo bib
lioteka, kaip, be kita ko, nuošalyje negalėtume palikti ir jo simpatijų 
Anykščiams bei anykštėnams, tam tikru metu garsinusiems šį kraštą. 
Antai yra išlikusių žinių, kad dar 1952 m. pavasarį V. Žukas kartu su 
keliomis savo studentėmis viešėjo dėstytojos Elenos Samaniūtės bute, 
kuriame A. Vienuolis paprastai apsistodavo atvykęs į Vilnių. Svečias su 
viešniomis tąkart buvo vaišinami rašytojo iš Kaukazo ką tik atsivežtu 
vynu. Tais pačiais metais Profesoriui teko būti Vilniaus universiteto 
Istorijosfilologijos fakulteto Lietuvių literatūros ir Bibliotekininkystės 
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katedrų surengtos skaitytojų konferencijos, skirtos vos pasirodžiusiam 
rašytojo Puodžiūnkiemio romanui aptarti, stebėtoju ir klausytoju. O 
1955 m. ankstyvą rudenį V. Žukas, keliaudamas į Griežionėles susipa
žinti su Stanislovo Didžiulio bibliotekos išlikusiomis knygomis, neap
lenkė ir šiandien anykštėnų išdidžiai Žaliąja pilimi ant kalvos tebevadi
namo A. Vienuolio namo ir jo šeimininkų. Jau tąkart Profesoriaus akys 
abejingai nepraslydo pro rašytojo darbo kabinete pasieniais sustatytas 
knygų lentynas, dengiamas nuo saulės kiek pablukusių žalių užuolaidų. 
Galiausiai, V. Žukui buvo lemta tapti ir vieno iš paskutiniųjų rašytojo 
viešų pasirodymų, būtent 1957 m. balandžio 13 d. tuometinės Konser
vatorijos salėje vykusio A. Vienuolio gimimo 75erių metų sukakties 
minėjimo, liudininku.

Profesorius V. Žukas, 1976 metų pabaigoje–1977 metais „Bibliotekų 
darbe“ paskelbęs keturis apžvalginius asmeninių bibliotekų Lietuvoje 
XV–XVIII amžiuje istorijos tyrimus, dar 1976 m. ėmėsi darbų apie rašy
tojų ir kitų mokslo, kultūros bei visuomenės veikėjų asmenines biblio
tekas ciklo. Jau tų metų kovo 26 d. laiške, adresuotame Paryžiuje gyve
nančiam lietuvių grafikui Žibuntui Mikšiui, V. Žukas pažymėjęs: Man 
reikia parašyti apie Lietuvoje buvusias asmenines bibliotekas (spausdina 
„Bibliotekų darbas“). Renku medžiagą. Pirmasis tokio pobūdžio tyrimų 
buvo skirtas Lietuvos teisininko ir teisės istoriko Konstantino Jablons
kio bibliotekai. O iš rašytojų bibliotekų pirmoji dėmesio sulaukė būtent 
anykštėno A. Vienuolio asmeninė biblioteka, iki šių dienų saugoma 
Antano VienuolioŽukausko memorialiniame namemuziejuje. Štai 
Muziejaus fondais pasinaudojusių asmenų registracijos žurnale fiksuo
jama, kad 1976 m. liepos 10 d. Profesorius rinko medžiagą straipsniui 
apie rašytojo biblioteką. Sprendžiant iš tuometinės Muziejaus direkto
rės Teresės Mikeliūnaitės tų pačių metų spalio 31 d. laiško, adresuoto 
V. Žukui, turinio, šis į ją kreipęsis laišku dėl papildomų žinių rašytojo 
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bibliotekos tyrimui, kaip antai apie jo skaitymo įpročius, testamente iš
dėstytą rašytojo pomirtinę valią bibliotekos atžvilgiu ir kt. Yra išlikęs 
ir Profesoriaus laiško rašytojo sūnui Stasiui Žukauskui juodraštis, da
tuojamas 1976 m. lapkričio 23 d., bei pastarojo atsakymas. Laišku siek
ta parinkti papildomų duomenų apie rašytojo santykį su knygomis, apie 
mėgiamas knygas ir pan. Straipsnis apie A. Vienuolio biblioteką buvo 
išspausdintas nuo V. Žuko apsilankymo muziejuje praėjus kiek daugiau 
nei metams „Bibliotekų darbo“ 1977 m. spalio mėnesio numeryje. Kaip 
rodo V. Žuko paliktos pastabos, tyrimo eiga nebuvusi lengva: <...> nesu-
radau, kokiu būdu ją [biblioteką – I. L.] apibūdinti, į ką daugiau dėmesio 
kreipti. Bandžiau sieti su jo [A. Vienuolio – I. L.] literatūrinėmis sim-
patijomis, ryšiais, lektūros klausimu, vėliau vėl nuo to atsisakiau. Deja, 
jau nesužinosime, kodėl dar 1977 m. vasario 7ąją Profesoriaus „Perga
lei“ įteiktas rašinys kažkodėl nebuvo paskelbtas. Tų pačių metų jo kovo 
15 d. užrašuose terandame įrašą: „Pergalės“ žurnalas mano straipsnį apie 
A.  Vienuolio biblioteką atmetė. Kaip priežastį Profesorius nurodęs, jo 
paties manymu, neva straipsnį buvus valdišką, apkrautą faktais, nesu-
šildytą rašytojo dvasia, jo asmenybe. Esą, atrodė, kad patys faktai, patys 
įrašai kalbės apie jo ryšius, jo nuotaikas ir t. t., bet taip nėra. Pažymėtina, 
kad ir praėjus trisdešimt šešeriems metams po minėto straipsnio apie 
A. Vienuolio biblioteką pasirodymo Profesorius, dalyvaudamas 2013 m. 
rugsėjo 4ąją vykusiame Martyno Mažvydo bibliofilų klubo posėdyje, 
kuriame buvo prisiminta ir naujai suaktualinta rašytojo biblioteka, pa
rodė gyvą susidomėjimą.

Vedamas mokslinių interesų, kurie vienaip ar kitaip siejosi su anykš
tėnais rašytojais ir kitais žymiais šio krašto veikėjais, Profesorius aštun
tojo dešimtmečio antroje pusėje palaikė korespondenciją ir gyvą ryšį su 
minėtąja tuometine Muziejaus direktore T. Mikeliūnaite. Ir vėlesniais, 
jau nepriklausomos Lietuvos laikais V. Žukas bendravo su Muziejaus 
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darbuotojais. Antai yra išlikęs vyr. fondų saugotojos Vidos Zasienės 
1990 m. rugpjūčio 14 d. laiškas Profesoriui su pridedamu Didžiulių 
bib liotekos knygų, esančių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko me-
morialiniame muziejuje (rastų Didžiulių sodyboje 1958 m.) sąrašu, ku
riame fiksuojamos 28 pozicijos. Tiesa, Didžiulių bibliotekos klausimu 
V. Žukas muziejininkų teiravosi dar ir 1977 m. gruodžio 26 d. ir jau 
tuomet jam buvo pasiųstas knygų sąrašas. O 1999 m. spalio 8 d. jis vėl
gi kreipėsi į muziejininkus su prašymu atsiųsti Griežionėlių sodybos ir 
Didžiulių kapų nuotraukų. Taigi Profesoriaus domėjimasis S. Didžiulio 
biblioteka neblėso nuo pat 1955ųjų. Yra išlikusi ir atskira byla, pavadin
ta Medžiaga apie Stanislovo Didžiulio asmeninę biblioteką, susidedanti iš 
231 lapo. Apskritai, sprendžiant iš V. Žuko užrašų, Anykščių kraštui jis 
turėjęs ypatingų simpatijų. Antai Profesorius, kaip tuometinio Vilniaus 
Mažvydo knygos bičiulių klubo pirmininkas, 1978ųjų metų pirmajam 
pusmečiui buvo numatęs mažvydiečių išvyką į Anykščius, kurios metu 
ketinta apžiūrėti A. Vienuolio biblioteką, ir į Griežionėles, kur planuo
ta aplankyti S. Didžiulio namą, kadaise sergėjusį jo slaptąją biblioteką. 
Šaltinių liudijimu, tąkart išvyka neįvykusi. Jau 1979 m. vasario 11 d. laiš
ke T. Mikeliūnaitei V. Žukas konstatavęs: Žadėtoji kelionė į Anykščius ir 
Griežionėles taip ir neįvyko – negalima pasikliauti kitais, jeigu nori ir gali, 
tai keliauk vienas. Tačiau Profesoriaus užrašuose ir vėliau ne kartą užsi
minta apie jo planuojamas išvykas Antano Baranausko apdainuotų kal
nuotųjų Anykščių link. Bene išsamiausiai jis yra aprašęs savo įspūdžius 
iš kelionės į Anykščius 1981 m. rugpjūčio 26 dieną, kai ji prasidėjusi 
kuriozišku nutikimu: Kelionė į Anykščius. Nesėkmė – išeina autobusas su 
mano portfeliu. Paėmęs taksi vejuosi. Ant miesto ribos pasivijau. Tąkart 
V. Žukas lankęs A. Vienuolio namąmuziejų, stabtelėjęs ir prie rašytojo 
kapo, apžiūrėjęs A. Baranausko klėtelę, toliau tęsęs kelionę į Griežionė
les, į Didžiulių sodybą.
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Paskelbus A. Vienuolio bibliotekos tyrimo rezultatus minėtaisiais 
1977aisiais, toliau pasirodė Profesoriaus parengtos rašytojų Petro Cvir
kos (1978), Sofijos KymantaitėsČiurlionienės (1983), Maironio (1987), 
Andriaus Vištelio (1987) ir kitų veikėjų asmeninių bibliotekų publikaci
jos to paties „Bibliotekų darbo“ žurnalo puslapiuose. Šaltinių liudijimu, 
V.  Žuko planuose būta ir tyrimų, skirtų rašytojų Jono Biliūno, Vinco 
Krėvės, Vinco MykolaičioPutino, Balio Sruogos, Antano Venclovos ir 
kitų bibliotekoms. Domėtasi ir Salomėjos Nėries bibliotekos knygomis. 
Tik nepriklausomos Lietuvos laikais, 2011aisiais metais, žurnale „Tarp 
knygų“ pasirodė Profesoriaus straipsnis „Vinco MykolaičioPutino de
dikacijos“, kas liudija, kad dar sovietmečiu kilęs susidomėjimas rašytojų 
asmeninėmis bibliotekomis neišblėso ir praėjus kelioms dešimtims metų. 

Ne visiems planams įgyvendinti pakako laiko. Antai dar 1979 m. 
liepos 12 d. laiške, adresuotame Jungtinėse Amerikos Valstijose gyve
nančiam tautotyrininkui Antanui Mažiuliui, V. Žukas pažymėjęs: stovi 
darbai, gerokai pavaryti į priekį iš bibliofilijos istorijos Lietuvoje (tiksliai – 
„Asmeninės bibliotekos Lietuvoje“). Tai gali būti viso gyvenimo tema. Ko 
Profesorius nespėjo atlikti savo jėgomis, į pagalbą telkėsi jaunąją kartą. 
Pažymėtina, kad jo vadovaujamas ne vienas Vilniaus universiteto stu
dentas apgynė diplominį darbą iš kalbamos srities, suprantama, daugiau 
ar mažiau atspindėjusį mokslinio vadovo nuostatas. Diplomantai tyrė 
P. Cvirkos (Saulė Zakarkaitė, 1975), B. Sruogos (Laimutė Janeliūnaitė, 
1977), Kosto Kubilinsko (Violeta Kubilinskaitė, 1977), S. Kymantaitės
Čiurlionienės (Rima Raišytė, 1977), Kazio Borutos (Janina Malakaus
kaitė, 1978), A. Venclovos (Konstancija Radzevičienė, 1980), V. Krėvės 
(Valė PikturnaitėJaunienė, 1984) ir Ievos Simonaitytės (Vida Gimbu
tytėKaunienė, 1989) bibliotekas. 1988 m. Profesoriaus vadovaujama 
diplomantė Virginija Aleksejūnaitė apgynė bendresnės tematikos darbą  
Rašytojų asmeninės bibliotekos – literatūros istorijos šaltinis.
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Profesoriaus indėlis tiriant ir populiarinant Lietuvos rašytojų asme
nines bibliotekas yra neabejotinas. O štai jis pats apie savo atliktus ra
šytojų ir kitų asmeninių bibliotekų tyrimus ne kartą atsiliepdavęs gana 
kritiškai, pavyzdžiui, yra pažymėjęs, jog esą kažin kodėl tie mano visi 
str. apie asmenines bibliotekas yra smarkiai vienas į kitą panašūs arba 
nežinau šių darbų vertės ir kaip jie turėtų būti dirbami. Laikydami Pro
fesoriaus ir jo mokinių sovietinėje Lietuvoje aštuntajame ir devintajame 
dešimtmetyje atliktus asmeninių bibliotekų tyrimus kalbamos proble
matikos atspirties tašku, konferencijos rengėjai šiandien siekia juos ne 
tik suaktualinti, bet sykiu ir atskleisti naujas prieigos prie rašytojų asme
ninių bibliotekų tyrimų galimybes bei kryptis.

Dr. Inga Liepaitė
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P R O G R A M A

B i r ž e l i o  1 3  d . ,  p e n k t a d i e n i s

09.30–10.00

Dalyvių registracija

10.00–10.15

Sveikinimo žodis

ANTANAS VERBICKAS
Antano Baranausko ir Antano VienuolioŽukausko  

memorialinio muziejaus direktorius

PROf. DR. AuŠRA NAVICKIENė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto  

Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorė

SIGuTIS OBELEVIČIuS
Anykščių rajono meras

P R A N E Š I M A I

Vadovauja DR. INGA LIEPAITė  
ir ANTANAS VERBICKAS

10.15–10.30

Asmeninė biblioteka humanitarikos tyrimuose

DOC. DR. ALMA BRAZIūNIENė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

Knygotyros ir dokumentotyros institutas
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10.35–10.50

Lietuvos rašytojų bibliotekos: istoriografinis aspektas

DR. INGA LIEPAITė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto  

Knygotyros ir dokumentotyros institutas,  
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius

10.55–11.10

Lietuvos rašytojų bibliotekos atminties institucijose:  
apimtys, saugojimas ir sklaida

TAuTVYDAS KONTRIMAVIČIuS 
ANTANAS VERBICKAS

Antano Baranausko ir Antano VienuolioŽukausko  
memorialinis muziejus

11.15–11.45

Kavos  per trauka

Vadovauja RASA BRAŽėNAITė  
ir PROf. hABIL. DR. DOMAS KAuNAS

11.45–12.00

Marginalijomis žymėti Kristijono Donelaičio knygų egzemplioriai 
mokslo, kultūros ir politikos veikėjų asmeninėse bibliotekose

PROf. hABIL. DR. DOMAS KAuNAS
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto  

Knygotyros ir dokumentotyros institutas



12.05–12.20

XIX amžiaus pradžios susidomėjimo lituanistika ištakos:  
Simono Daukanto ir Jurgio Platerio bibliotekos

PROf. DR. ROMA BONČKuTė
Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto 

Literatūros katedra

12.25–12.40

Maironio memorialinės bibliotekos ypatumai

ALDONA RuSECKAITė
Maironio lietuvių literatūros muziejus

12.45–13.00

Lietuvos rašytojams priklausiusios knygos  
Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose

AuŠRA RINKūNAITė
Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius

13.05–14.30

Pietų per trauka

Vadovauja DOC. DR. ALMA BRAZIūNIENė 
ir TAuTVYDAS KONTRIMAVIČIuS

14.30–14.45

Rašytojai rašytojams: knygos su dedikaciniais įrašais  
kaip viena iš asmeninės bibliotekos rekonstrukcijos galimybių

DR. DAIVA NARBuTIENė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos  

Retų spaudinių skyrius
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14.50–15.05

Vinco Mykolaičio-Putino biblioteka kaip knygotyros  
ir kultūros istorijos šaltinis

GIEDRė MATIuKAITė
Vinco MykolaičioPutino memorialinis butasmuziejus, Vilnius

15.10–15.25

Anzelmo Matučio knygų rinkinys –  
literatūrinio ir memorialinio palikimo dalis

VILMANTė PETRuSEVIČIENė
Anzelmo Matučio memorialinis muziejus, Alytus

15.30–15.45

Ievos Simonaitytės bibliotekos istorija

LAIMA LEMEŽIENė
Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus, Priekulė

15.50–16.20

Kavos  per trauka

16.20–16.35

Lietuvių diasporos kūrėjų asmeninės bibliotekos –  
kultūros istorijos tyrimų objektas

JOLANTA BuDRIūNIENė
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyrius

16.40–16.55

Rašytojo Kazimiero Barėno asmeninė biblioteka

AuDRONė PALIONIENė
Panevėžio apskrities Gabrielės PetkevičaitėsBitės viešosios bibliotekos 

Retų knygų ir rankraščių skyrius
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17.00–17.15

Bernardo Brazdžionio memorialinė biblioteka

JūRATė IVANAuSKIENė
Maironio lietuvių literatūros muziejus

K u L T ū R I N ė  M E N I N ė 
P R O G R A M A

18.00–19.00

Poezijos atokvėpio valandėlė
prie Antano Baranausko klėtelės

Eilėraščius skaito
2013 metų Lietuvos nacionalinės kultūros  

ir meno premijos laureatas
VLADAS BRAZIūNAS

22.30–24.00

Kino vakaras prie Antano Baranausko klėtelės
Arkliavagio duktė  

(režisierius Algimantas Puipa, 1981;  
Antano VienuolioŽukausko kūrybos motyvais)
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B i r ž e l i o  1 4  d . ,  š e š t a d i e n i s

Vadovauja TAuTVYDAS KONTRIMAVIČIuS  
ir PROf. DR. AuŠRA NAVICKIENė

10.00–10.15

Vytauto Nistelio knygų kolekcija kaip asmenybės atspindys

NIJOLIA KASPARAVIČIENė
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos  

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

10.20–10.35

Juozo Paukštelio asmeninė biblioteka kaip muziejinis eksponatas

JūRATė NEKRAŠIENė
Kėdainių krašto muziejus

10.40–10.55

Sovietinės Lietuvos rašytojo asmeninės bibliotekos kultūra:  
Antano Vienuolio-Žukausko bibliotekos pavyzdžiu

DR. INGA LIEPAITė
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto  

Knygotyros ir dokumentotyros institutas,  
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius

11.00–11.30

Kavos  per trauka
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11.30–11.45

Asmeninė biblioteka privačioje erdvėje:  
Valdo Kukulo biblioteka

DEIMANTė KuKuLIENė

11.50–12.05

Kazio Borutos asmeninė biblioteka ir jos likimas

DR. EGLė BORuTAITė-MAKARIūNIENė

12.10–12.30

K o n f e r e n c i j o s  a p i b e n d r i n i m a s
Vadovauja DR. INGA LIEPAITė  

ir ANTANAS VERBICKAS

Dalyvauja:  
prof. dr. Roma Bončkutė,  

doc. dr. Alma Braziūnienė,  
prof. habil. dr. Domas Kaunas,  

dr. Daiva Narbutienė,  
prof. dr. Aušra Navickienė  

ir atminties institucijų atstovai
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Antano Baranausko ir hugo Weberio parengti Rytų Lietuvos tarmių tekstai. 
Atvartas su Anykščių šilelio poemos fragmentu ir knygos antraštinis lapas su 
Juozo TumoVaižganto ekslibrisu. Vilniaus universiteto biblioteka
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Pauliaus Širvio poezijos knygos Ir nusinešė saulę 
miškai (Vilnius, 1969) antraštinis lapas su autoriaus 
dedikaciniu įrašu poetui Vladui Jonui Gurnevičiui 
(slp. Ramaškonis, 1923–2002) ir rašytojo Kazio 
Inčiūros autografu. Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka
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Vienas iš Vilniaus universitete apgintų prof. Vlado Žuko vadovautų 
diplominių darbų – Balio Sruogos biblioteka (Laimutė Janeliūnaitė, 1977) ir 
doc. Vandos Stonienės recenzija. Vilniaus universiteto biblioteka
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Įrišti žurnalai, spėjama, su buvusio XXVII knygos mėgėjų draugijos  
nario Antano Rucevičiaus autografu ir bibliotekos antspaudu iš rašytojos 
Aldonos Liobytės knygų kolekcijos. fotografas Raimondas Malaiška.  
Vilniaus universiteto biblioteka
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Profesorius Vladas Žukas 
(1925–2014) Bitėnuose,  
1981 m. gegužės 23 d. 
fotografas Domas Kaunas

Rašytojas Antanas VienuolisŽukauskas (1882–1957) savo darbo kabinete, 
1957 m. fotografas L. Morozovas. Antano Baranausko ir Antano Vienuolio
Žukausko memorialinis muziejus



~ 21 ~

Devocionalija iš Maironio asmeninės bibliotekos knygos. 
Maironio lietuvių literatūros muziejus
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Bernardo Brazdžionio ekslibrisas. 
Dailininkas A. Vaičaitis

Bernardo 
Brazdžionio 
knygos 
ženklas – 
spaudas

Knygų skirtukas su 
Bernardo Brazdžionio 
eilėraščiu. Maironio 
lietuvių literatūros  
muziejus



K O N f E R E N C I J O S  R ė M ė J A I

K O N f E R E N C I J O S  O R G A N I Z A T O R I A I

Antano Baranausko  
ir Antano VienuolioŽukausko 

memorialinis muziejus

Vilniaus universiteto  
Komunikacijos fakultetas

Anykščių rajono  
savivaldybė

Vilniaus universiteto  
biblioteka



K O N f E R E N C I J O S  O R G A N I Z A C I N I S  K O M I T E T A S

P ir minin k a s
DR. INGA LIEPAITė (Vilniaus universitetas)

P ir minin k o  p av a du ot o j a s
ANTANAS VERBICKAS (Antano Baranausko  

ir Antano VienuolioŽukausko memorialinis muziejus)

Nar i a i
DOC. DR. ALMA BRAZIūNIENė (Vilniaus universitetas)

RASA BRAŽėNAITė (Antano Baranausko 
ir Antano VienuolioŽukausko memorialinis muziejus)

PROf. hABIL. DR. DOMAS KAuNAS (Vilniaus universitetas)
TAuTVYDAS KONTRIMAVIČIuS (Antano Baranausko  

ir Antano VienuolioŽukausko memorialinis muziejus)
PROf. DR. AuŠRA NAVICKIENė (Vilniaus universitetas)

VIDA ZASIENė (Antano Baranausko  
ir Antano VienuolioŽukausko memorialinis muziejus)

S ekre t o rė
IVETA JAKIMAVIČIūTė (Vilniaus universitetas)

Ko n f e re n c i j o s  p ro g ram ą  p are ng ė
DR. INGA LIEPAITė

Ap i p av i d a l in o  i r  m ak e t av o
VIDA VAIDAKAVIČIENė

Viršeliuose:
Rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko asmeninės bibliotekos fragmentas.  

Fotografas Tautvydas Kontrimavičius
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyba-muziejus Griežionėlėse (Anykščių rajonas)

Iliustracijos iš Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko  
memorialinio muziejaus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos,  

Maironio lietuvių literatūros muziejaus, Vilniaus universiteto bibliotekos  
ir Domo Kauno rinkinių

Tiražas 150 egzempliorių
Spausdino uAB „Petro ofsetas“
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