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Pratarmė

Ši Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros 
ir dokumentotyros instituto direktoriaus, humanitarinių moks-
lų habilituoto daktaro, profesoriaus, lietuvos mokslų akademijos 
nario korespondento domo Kauno bibliografijos rodyklė parengta 
2009 metų pavasarį. svarbiausia paskata jos imtis buvo mokslininko 
gyvenimo sukaktis. 

d. Kaunas – knygotyrininkas ir mažosios lietuvos kultūros is-
torikas. daug darbų susiję su mokslo organizacine ir edukacine vei-
kla, tarptautiniais mokslo ryšiais. teikiama rodyklė – tai bandymas 
surinkti ir aprašyti profesoriaus darbus nuo 1971 metų, kai spaudoje 
pasirodė pirmasis dar studentiškas rašinys, iki 2008 metų imtinai. 
leidinyje suregistruotos knygos, moksliniai, mokslo populiarinimo 
straipsniai ir kitos publikacijos, jo darbų recenzijos, redaguoti darbai 
bei leidiniai, kurių redaktorių kolegijos narys jis buvo ir yra. medžia-
ga rinkta iš įvairių spausdintų informacinių šaltinių, enciklopedijų, 
tęstinių leidinių, periodikos, skaitmeninių duomenų bazių, virtualio-
sios erdvės. Visos publikacijos suskirstytos į keturis skyrius: „Knygų 
autorius, bendraautoris“, „sudarytojas, rengėjas“, „redaktorius, re-
daktorių kolegijos narys, konsultantas“, „straipsniai“. skyriuje „re-
daktorius, redaktorių kolegijos narys, konsultantas“ išskiriamos jo 
redaguotos knygos bei knygų serijos ir serialiniai leidiniai. rodyklėje 
taip pat pateikti įrašai apgintų disertacijų, kurioms jis vadovavo, su-
rinkta literatūra apie d. Kauną, profesoriaus ekslibrisų publikacijos, 
medžiaga apie jį garsiniuose ir regimuosiuose dokumentuose. 

medžiaga išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose – pagal 
abėcėlę (lotynų, kirilika). skyriuose „Knygų serijos, serialiniai leidi-
niai“, „disertacijų mokslinis vadovas“, „domui Kaunui skirtų eks-
librisų publikacijos“, „medžiaga apie domą Kauną regimuosiuose 
ir garsiniuose dokumentuose“ įrašai išdėstyti abėcėlės tvarka.

Bibliografijos rodyklėje laikomasi tarptautinio standartinio bi-
bliografinio aprašo reikalavimų. Publikacijos apibūdinamos išsamiai, 
atskleidžiamas jų turinys. taip pat skelbiama nuotraukų iš asmeninio 
profesoriaus rinkinio. daugumos jų autoriai yra nežinomi.

Prof. d. Kauno gyvenimo ir veiklos datos parengtos pagal ar-
chyvinę medžiagą ir literatūrą. rodyklės pabaigoje skelbiami jo sla-
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pyvardžiai, trumpa gyvenimo ir veiklos apžvalga anglų kalba. Profe-
soriaus publikacijų, kitų darbų ir jų vertintojų paieškai palengvinti 
sudaryta asmenvardžių rodyklė. Kitataučių pavardės rodyklėje rašo-
mos originalo forma.

rengiant bibliografiją panaudotas informacinis leidinys „do-
mas Kaunas, 1971–1998 : literatūros rodyklė / Vilniaus univer-
sitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros katedra“ (Vilnius, 
1999). medžiagą papildė Knygotyros ir dokumentotyros instituto 
doktorantės rima cicėnienė ir inga liepaitė, kolegos ir kiti darbuo-
tojai. leidinyje vietoje tradicinio įvadinio straipsnio dedamas lie-
tuvos mokslininkų laikraščio ,,mokslo lietuva“ vyriausiojo redak-
toriaus gedimino Zemlicko parengtas interviu su domu Kaunu. 
Visiems bendradarbiams ir talkininkams nuoširdžiai ačiū.

gili padėka už vaisingą bendradarbiavimą skiriama lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekos vadovams ir rodyklės sudarytojai 
rasai Pukėnienei.

R e n g ė j a i



diena, kai prasidėjo 
kelias į knygą

Profesoriaus domo Kauno šešiasdešimtmetis. Pasiektas hu-
manitaro brandos amžius. tačiau tai ne ta riba, kai laikas rikiuoti 
atliktus darbus, perstatinėti lentynoje parašytus veikalus ar į tomus 
telkti periodikoje išbarstytus straipsnius. Žvilgsnis dar turi būti nu-
kreiptas į priekį, į tai, kas laukia ir ką galima sėkmingai nuveikti. 
o darbų rikiuotojo ir svarbiausio vertintojo vaidmenį puikiausiai 
atliks visagalis laikas, kurio sprendimas dažniausiai nenuspėjamas.

Vis dėlto kai ką ir šiandien apie domą Kauną galėtume pri-
minti. jis yra Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Kny-
gotyros ir dokumentotyros instituto direktorius, lietuvos mokslų 
akademijos narys korespondentas, Vokietijos leibnico mokslo 
draugijos (leibniz-societät der Wissenschaften) narys. Be to, kelio-
likos knygų autorius, Vilniaus universiteto tęstinių mokslo darbų 
Knygotyra vyriausiasis redaktorius, nuolatinis tarptautinių knygoty-
ros konferencijų organizacinio komiteto pirmininkas, nacionalinės 
pažangos premijos komiteto narys. apdovanotas lietuvos mokslo, 
ievos simonaitytės literatūrine, išeivijos dr. Vydūno, martyno maž-
vydo ir kitomis premijomis, lietuvos didžiojo kunigaikščio gedi-
mino ordinu. 

galėtume vardyti ir toliau, bet esminis turėtų būti žodis kny-
gotyra ir apibendrinanti sąvoka Mažosios Lietuvos kultūros istorijos 
tyrinėtojas. ten slypi kūrybiniai užtaisai, iš ten veriasi domo Kauno 
kaip mokslininko veiklos horizontas. neabejoju, kad ateityje dar-
bus išsamiau aptars biografai, o mes pasikalbėkime su domu Kau-
nu apie lyg ir labai paprastus dalykus.

Antroji svarbi gyvenimo data

Gerbiamas Domai, kaip nutiko, kad labiausiai patraukė Ma-
žosios Lietuvos kultūros tyrinėjimų problematika, to krašto knygiai 
ir jų labai plati kultūrinė ir visuomeninė raiška? Gal paveikė paties 
gyvenamoji vieta?

mažąja lietuva domėjausi jau nuo pirmo kurso, o paskatino 
prof. Vladas Žukas. Kai pradėjau studijuoti Vilniaus universiteto 
istorijos fakultete ir atėjau į studentų mokslinės draugijos (smd) 
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būrelį, jo vadovas V. Žukas manęs paklausė, iš kur būsiu. sakau, 
nuo Priekulės, iš Pamario. „a… tai mažoji lietuva, tad ja ir domė-
kis. Pirmai pradžiai susipažink su otto von mauderodės leidyklos 
veikla…“ – pasakė jis.

apibūdino studentiško tyrimo užduotį, patarė, kur kokių lei-
dinių pasiieškoti ir kaip pagal paties vadovo metodiką sukaupti rei-
kiamą medžiagą. nuėjau į Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų 
spaudinių skyrių, puikiąją smuglevičiaus salę. čia darbuotojos man 
pradeda nešti užsakytus leidinius. ir ką regiu? neša tas pačias kny-
gas, su kuriomis jau seniai buvau susitikęs, tik visai kitoje aplinkoje. 
augdamas Klaipėdos krašte matydavau šių knygų pas kaimynus. 
senyvi žmonės jų turėjo daug: lentynose, spintose, ant suolo ar kė-
dės, prie lovos, įvairiose dėžėse ant namo aukšto ir net pastogėje 
parištame bulvių krepšyje Buvau net kai kurias tų knygų vartęs, kai 
su bendraamžiais po sodybų palėpes landžiodavau.

ir kas mane dar apstulbino. Bibliotekininkės užsakytas knygas 
atnešdavo rūpestingai laikomas − kartono dėžutėse, raišeliais už-
rištas. Knygos buvo įsigytos antikvariatuose. o kainos! iš antspau-
dų matyti, kad mokėta po 15, 20, 25 rublius! stebuklai! juk galiu 
nuvažiuoti į savo agluonėnus ir už dyką iš kaimynų gauti niekam 
nebereikalingų tokių pačių knygų.

Kai po poros mėnesių aplankiau tėvus papildyti studentui 
taip reikalingų atsargų, sėdau ant dviračio, aplėkiau kelis kaimus 
ir parsivežiau pilną kuprinę visokių senųjų leidinių. Parsigabentose 
knygose pieštuku įrašiau datą: 1970 metų spalio 30 diena. Vėliau 
jų taip nebeženklinau ir labai dėl to gailiuosi. dabar, kai pradedu 
galvoti apie tolstančios praeities reikšmingesnius įvykius, tai po gi-
mimo datos visados miniu ir šitą – 1970 m. spalio 30-ąją. tą dieną 
prasidėjo mano kelio į kitą laiką ir erdvę – išvykų, bendravimo su 
žmonėmis, stebėjimo, atradimų − tėkmė. galbūt kiek sureikšmin-
tai, bet pasakysiu: būtent tą dieną išėjau į mažąją lietuvą ir tai buvo 
pirmas tikras žingsnis mokslo link. dar prisipažinsiu: man labai 
pasisekė. Per senąją mažosios lietuvos knygą aš išėjau į kitą, labai 
turtingą ir aukštos dvasinės kultūros pasaulį.

Kuo tas pasaulis ypatingas?

gali gyventi tarp žmonių ir mažai ką matyti. Bet iš anksto pa-
sirengus, su tais pačiais žmonėmis bendrauji turėdamas aiškų tiks-
lą, žinodamas, ko nori ir išmanydamas, kaip tai reikia daryti, tada 
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visai kitaip šie žmonės ir jų gyvenimai atsiskleidžia. juk išvažiuoji 
ne šiaip senienų rinkti, bet su daug sudėtingesne ir atsakingesne 
užduotimi. užeini į sodybą, randi žmogų, regi klausiamą žvilgsnį. 
su šeimininku turi rasti ryšį, nusipelnyti pasitikėjimo, atsivėrimo, 
nusitiesti bendravimo lieptą. Kartais ilgiems metams. matydamas, 
kaip su bloknotu rankose dirbo V. Žukas, ir aš su kiekvienu žmo-
gumi pradėdavau kalbą suprasdamas, kad jis yra tam tikrų, kartais 
reikšmingų įvykių liudytojas ir dažnai pats labai nori apie juos pa-
pasakoti. tikriau – išsipasakoti. tad susitelk ir pasistenk jo dovaną 
priimti. 

Autoritetai

Kas – auditorija ar autoritetai – svarbiau?
auditorija – visiems, autoritetai – tik tiems, kurie juos supran-

ta ir vertina. man pasisekė, kad greta buvo vardų ir autoritetų, į 
kuriuos vienaip ar kitaip galėjau lygiuotis, kai 1970 m. Vilniaus 
universiteto istorijos fakultete pradėjau studijuoti bibliotekinin-
kystę ir bibliografiją. Pirmiausia įvardyčiau du asmenis: profesorius 
levą Vladimirovą ir Vladą Žuką. tuo metu abu jie buvo dar docen-
tai, bet pačiame savo mokslinės veiklos pajėgume, sukaupę patirties 
ir įdirbio. o svarbiausia – buvo įžvalgūs, suprato, kas yra jaunas 
universiteto studijas pradėjęs žmogus ir kaip turi būti „dedami“ to 
jauno žmogaus pagrindai.

l. Vladimirovas buvo ką tik grįžęs iš jaV, kur dirbo jungti-
nių tautų (tuo metu vadinome suvienytųjų nacijų organizacija) 
dago Hamaršeldo bibliotekos niujorke direktoriumi. Pirmą kar-
tą – 1970 metais – jį pamačiau televizoriaus ekrane. Buvau neseniai 
paleistas iš kariuomenės ir labai įdėmiai klausiausi, kaip įtaigiai ne-
pažįstamas, gana nelietuviškos išvaizdos mokslininkas pasakoja apie 
jungtines tautas, jų veiklą, šios organizacijos biblioteką, pasaulyje 
vis didesnę svarbą įgaunančius informacijos mokslus. l. Vladimiro-
vo kalba buvo labai optimistiška ir užkrečianti. iš jos supratau, kad 
visa tai atitinka mano interesus ir planus.

Kur čia tą perspektyvą bibliotekininkams jau 1970 metais 
įžvelgė L. Vladimirovas?

jis suvokė bibliotekininkystę kaip būsimą informacijos moks-
lo vieną iš flagmanų. Praėjus kone 40-čiai metų matome, kad taip 
ir yra. Vadovaudamas jungtinių tautų bibliotekai jaV profesorius 
tuos platėjančius informacijos greitkelius ir šliuzus išbandė pats ir 
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gerai suprato jų perspektyvą. Vos grįžęs į Vilnių jis ėmė vadovauti 
mokslinės informacijos katedrai ir įsteigė informacinių problemų 
tyrimų laboratoriją.

Bet patį, gerbiamas Domai, į bibliotekininkystės ir bibliogra-
fijos mokslus paviliojo toli gražu ne informacijos mūza? Patraukė 
grynoji humanitarika.

tiesa, ir čia būtina papildoma pastaba. l. Vladimirovas gi ne-
sakė, kad informacijos mokslams su humanitarika nepakeliui. Kita 
vertus, tuo metu vis dar dėl mįslingų skaičiavimo mašinų ir kitokių 
informacinių technologijų galvos nebuvau pametęs. jau nuo agluo-
nėnų aštuonmetės ir Priekulės vidurinės mokyklos laikų mane trau-
kė humanitariniai dalykai, kuriuos perpynė knyga ir kitos prieigą į 
juos atveriančios priemonės. literatūra ir istorija – tai mano vilio-
nių laukai. Bet prireikė gerų metų, kol pradėjome klausytis l. Vla-
dimirovo paskaitų. jų autorius buvo labai intelektuali asmenybė, 
pasižyminti dideliu įžvalgumu ir etiškumu akademiniame gyveni-
me. sakyčiau (ir vargu ar apsirinku): europietiško mentaliteto ir 
didelės kultūros žmogus. 

V. Žukas, pas kurį man teko įgyti mokslinio darbo pradmenis, 
ypač daug dėmesio skyrė tyrimo metodikai. jis žinojo, kaip pasi-
rengti darbui, kur tiesiausiu keliu surinkti medžiagą, kaip atlikti 
šaltinių atranką, juos apdoroti, žingsnis po žingsnio artėti atomaz-
gos link, ir mokėjo visa tai į mūsų jaunas galvas įdiegti. Profesorius 
čia buvo nepralenkiamas. 

Kas V. Žuko metodikoje atrodė esmingiausia?
manau, laiku pastebėti kiekvieno studento privalumus, pagal 

jo galimybes suformuoti užduotį ir nustatyti tinkamą kartelės aukš-
tį. jis jaunimui argumentuotai siūlė dalyvauti smd veikloje – tuo 
metu tai buvo labiausiai prieinama mokslinės veiklos pažinimo ir 
patirties kaupimo galimybė. dar pažymėčiau atidumą ir atsakomy-
bę. jis prie teksto dirbdavo kartu su pradedančiu autoriumi. Pame-
nu, vėlų vakarą nuvykus į smd konferenciją taline, kai akys jau 
klijavosi iš nuovargio, atsidėjęs braukė mano pranešimo tekstą, o 
ankstyvą rytą sodino jį perrašinėti.

V. Žukas nuolat bendravo su žymiausiais lietuvos kultūros vei-
kėjais, stengėsi su jais supažindinti ir vadovaujamo studentų moksli-
nio būrelio narius, įkvėpti puikių asmenybių pavyzdžiais. dažniau-
siai leisdavomės per Kauną ir Vilnių. Pirmiausia išsirengėme pas 
Paulių galaunę. išvydome ar ne 15 tūkst. spaudos egzempliorių – 
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knygų, periodikos, estampų – asmeninę biblioteką, kurioje žymusis 
muziejininkas mums davė nepakartojamas pamokas. jis dalykiškai, 
remdamasis pavyzdžiais aiškino, kuo svarbi asmeninė biblioteka, 
kas yra knygos kultūra, kuo vertinga meniška ir reta knyga, kaip 
knygą reikia laikyti, kada restauruoti ir įrišti. Būtent jau tada į galvą 
atėjo mintis, kad asmeninė biblioteka yra kuriama, o ne savaime 
susiklosto iš atsitiktinių knygų. Pirmus žingsnius žengiančiam stu-
dentui visa tai – atradimai. man, niekada nesusidūrusiam su aukš-
tesne profesine kultūra, tokie dalykai atrodė labai reikšmingi, todėl 
darė didelį įspūdį.

Kartu su V. Žuku mielai eidavau į visus jo rengiamus susiti-
kimus ir jau baigęs studijas. Įsiminė profesoriaus 1975–1976 me-
tais sumanytos sistemingos išvykos pas Kazį Šimonį, liudą truikį, 
rimtą Kalpoką, česlovą Kontrimą, joną Buračą, leonardą Kazoką 
ir kitus kauniečius dailininkus, skulptorių robertą antinį, rašyto-
ją juozą grušą, leidyklų redaktorių aleksandrą Žirgulį. aplankė-
me ir jau mirusio kompozitoriaus juozo gruodžio našlę, ir kylantį 
kompozitorių giedrių Kuprevičių. Vilniuje mus įsileido dailininkai 
Birutė Žilytė ir algirdas steponavičius, napoleonas Petrulis, do-
micelė tarabildienė, o Vinco Kisarausko dirbtuvėje lankėmės ne 
kartą. mano užduotis buvo fotografuoti, stebėti ir dėtis galvon, kaip 
V. Žukas bendrauja, mezga pokalbį, apžiūri darbus, klausinėja ir pa-
sakojimus rašo į bloknotus. jam rūpėjo užfiksuoti išeinančios kultū-
ros žmonių prisiminimus. Visi šie susitikimai paliko neišdildomus 
prisiminimus, turtino, formavo įsitikinimus ir pasaulėžvalgą.

Pripažinimo svarba
Suprantu, kad V. Žukas jumyse matė ne šiaip studentus, bet 

siekė, kad jauni žmonės sugebėtų perimti vyresniųjų patirtį, to ir 
mokė. 

manau, kad jaunam žmogui labai svarbu suvokti, kad yra į ką 
lygiuotis ir kad jis kai ką jau sugeba, kad gali sulaukti sėkmės ir 
nors truputį pripažinimo, kad jo darbas yra prasmingas ne tik jam 
vienam. o juk visuose slypi kokie nors pradai. Vieni yra racionalaus 
mąstymo, kiti svajotojai, istorijos mėgėjai, literatūriniam pasauliui 
būdingos vaizduotės turėtojai. dar kiti savyje pajunta gebėjimus re-
konstruoti praeities įvykius, kaip kad būdinga vaikams, kurie žais-
dami išgyvena įvairius nuotykius, susitapatina su herojais. tai štai, 
jeigu pajunti, kad tokia linkme eidamas sulauki pasitenkinimo ir 
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kad tau įdomu, ir kad kiti tavo veiklą pastebi bei įvertina, skatina 
eiti dar toliau ir gilyn – vadinasi, esi teisingame kelyje. ir dar svarbu 
pripažinimas – kad ir koks jis būtų. tegul bus geras žodis – iš vado-
vo, kito, visai pašalinio žmogaus, iš priėjusio estų dėstytojo smd 
konferencijoje, kaip kad man nutiko. grįžęs iš tos kelionės parašiau 
gal dešimt eilučių universiteto laikraščiui. Kažkas perskaitė, sutikęs 
pasitikslino: kokie tie estai, ką dar pamatei, su kuo susipažinai?.. Va-
dinasi, net pats rašymas nėra tuščias dalykas. Kitą kartą jau dvide-
šimt eilučių parašiau.

Trečias svarbiausias Mokytojas
Iš savo paties parašytų knygų kurias labiausiai vertinate?
labai sunku pačiam autoriui nustatyti, kiek reikšminga jo viena 

ar kita knyga ar kitoks darbas. Viskam reikia žvilgsnio iš šalies ir laiko. 
Būtina net didesnė distancija, kad matytųsi išliekamoji ar nors laikina 
vertė. Pamenate, ką viename eilėraštyje rašė rusų poetas f. tiutčevas? 
mes negalime atspėti, kaip mūsų žodis nuskambės ... manau, kad 
vertinti turi kiti, gal kitokio mąstymo ir kitos kompetencijos žmonės. 
tačiau yra dalykų, kuriuos pastebiu šiandien ir kai ką drįsčiau įvar-
dyti. manau, kad imdamasis mažosios lietuvos kultūros tyrinėjimų 
kartu su kitais prisidėjau bent prie jos problemos iškėlimo, įtvirtini-
mo ir aktualumo nūdienai pagrindimo, prie visuomenės supratimo, 
kas mažosios lietuvos praeityje yra gyvybinga ir ką svarbu išsaugoti. 
Vertinu dr. algirdo matulevičiaus, perspektyvios istorikės dr. silvos 
Pocytės, beje, mano kaimynės iš agluonėnų, šios tyrinėjimų krypties 
darbus. turime ir kitų artimų, tegul ir ne vien mažosios lietuvos pro-
blematikos tyrinėjimų. su ja glaudžiai susipynusi lietuviškos spaudos 
draudimo istorija. ją ne sykį įvairiais aspektais tyrinėjo rimantas Vė-
bra, antanas tyla, labai giliai − Vytautas merkys. 

Kaip lietuviškos spaudos istoriką mane labai traukia akademi-
ko Vytauto merkio veikalai, ypač monografiniai. Visada stengiausi 
iš jo imti pavyzdį. akademiką drįsčiau įvardyti kaip trečią savo svar-
biausią mokytoją. man didelį įspūdį daro istoriko gebėjimas tiksliai 
formuluoti problemą, kompleksiškai apdoroti tyrimo šaltinius, juos 
nuosekliai analizuoti, formuoti įžvalgas ir išrutulioti konceptualias 
išvadas. V. merkys labai profesionaliai ir jautriai užčiuopia svarbius 
mūsų istorijos reiškinius ir procesus. jis turi ne tik iškalbią plunks-
ną, bet aukštą darbų patikimumo reitingą. jais gali šimtu procentų 
pasitikėti. 
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V. merkys buvo mano abiejų ir kai kurių jau mano paties mo-
kinių disertacijų gynimo tarybos narys. Visada įsigilinu į jo para-
šytus atsiliepimus apie disertacinius darbus. surinkau turbūt visas 
V. merkio knygas. ilgokai iš rankų nepaleidau dviejų spaudos drau-
dimo laikotarpiui skirtų monografijų, kurias, lietuvai atgavus ne-
priklausomybę, jis suglaudė į vieną tomą. Šio veikalo problematika 
man buvo svarbi ir dėl to, kad mano senelis Kazimieras Kaunas iš 
Kulių krašto (Plungės r.) su į save panašiais jaunais vyrais keliauda-
vo per sieną ir iš Prūsų nešdavo knygas.

gal toli neprasilenksiu su teisybe sakydamas, kad Vytautą mer-
kį mokslo profesionalu daro daug darniai susipynusių savybių. tai 
mokslininko atsakomybės pripažinimas, patirtis, vidinė kultūra, 
kuklumas, įžvalgumas, smulkmenų vengimas, esminių dalykų su-
vokimas ir sugebėjimas juos pagrįsti. 

Jūs pats savo darbuose laikotės kiek kitokių – ne, ne principų, 
bet darbo metodų?

išties, savo darbuose kiek kitaip tvarkausi. V. merkiui liudytojų 
ar įvykių dalyvių parodymai nėra aktualūs. jo tyrimuose vyrauja 
dokumentinis šaltinis. tai itin atsakingo mokslininko pasirinkimas. 
atrodo, akademikas vengia viešumo. jam svetimi į ,,būtovės slėpi-
nius“ panašūs dalykai.

Bet taip gali būti prarasti kai kurie „deimančiukai“. Argi nėra 
svarbu nuvykti į įvykio vietas, pasikalbėti su žmonėmis? Jūs pats iš-
vaikščiojote daugybę kaimų, sodybų, kapinių. Faktus tikrindavote 
vietose.

V. merkio tyrinėjimai koncentruojasi ties XiX a. antrąja puse. 
atstumas iki dabarties laikų didelis. jis jau nespiria nutolti nuo 
archyvų, bibliotekų ar darbo kabineto. mano tyrinėjimų šaltinių 
poreikiai ir paieškos geografija gerokai išbarstyta, tad esu judresnis. 
jei krūvon suglausčiau vien Vokietijoje praleistus mėnesius, iš jų, ko 
gero, susidarytų apie porą metų.

daugeliui mokslininkų nerūpi žinomumas, jie iš viso nesie-
kia viešumo. gal tai lemia būdo savybės, nusistovėjusi elgsena, ku-
rios nebepakeisi. tačiau orientavimasis vien į kabinetinę rimtį ir 
į fundamentinius veikalus turi kai kurių trūkumų. toks autorius 
ir jo veikalai sunkiau įgyja platesnio atgarsio, didesnio visuome-
nės dėmesio ir, pasakyčiau, darbų rezultatų apyvartos. mano galva, 
mokslo žmogus turi stengtis parašyti įvairių veikalų. jeigu nori savo 
tyrimų svarbos pripažinimo, įvertinimo, jeigu nori įrodyti teisę į 
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mokinius ir įpėdinius, reikia parašyti ir tokių knygų, kurios tam 
reikalui pasitarnautų kaip savotiškas viešųjų ryšių instrumentas ir 
masalas. tam reikalingos biografinės monografijos, populiarinimo, 
mokslo detektyvo elementų turinčios knygos. labai svarbu paveikti 
žmonių supratimą, kuo mokslas reikšmingas, kas jo laukia ir kaip 
atėjus laikui jis reaguos į iššūkius. 

Kalbėjosi  
Gediminas  Zemlickas



Prof. domo Kauno  
gyvenimo ir veiklos datos

 1949 IV 21 gimė Plungės rajono Šlepečių kaime. tėvai – miš-
kų ūkio darbininkas domas Kaunas ir joana jurkai-
tytė-Kaunienė. turi jaunesnius brolius stanislovą ir 
Valentiną

 1964 Baigė Klaipėdos rajono agluonėnų aštuonmetę 
mokyklą

 1964–1967 mokėsi ir baigė Klaipėdos rajono Priekulės vidurinę 
mokyklą

 1967–1968 Kauno politechnikos instituto elektrotechnikos fa-
kulteto pirmo kurso studentas

 1968 V–1970 VI atliko karinę tarnybą: mokėsi Bukultų (prie rygos) 
artilerijos mokykloje, tarnavo seržantu pėstininkų 
pulko minosvaidžių baterijoje čekoslovakijoje, bai-
giantis tarnybai baigė artilerijos atsargos karininkų 
kursus (suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis)

 1970–1975 Vilniaus universiteto istorijos fakultete studijavo ir 
su pagyrimu baigė bibliotekininkystės ir bibliogra-
fijos studijas, aktyviai dalyvavo studentų moksli-
nės draugijos (smd) organizacinėje veikloje, rašė 
darbus ir konferencijų pranešimus (moksl. vadovas 
doc. V. Žukas)

 1970 X 30 Pamario kaimuose pradėjo rinkti mažosios lietu-
vos spaudos leidinius, nuotraukas ir archyvinę me-
džiagą, nuo antro kurso – užrašinėti gyventojų atsi-
minimus, daryti kapų paminklų tekstų nuorašus ir 
nuotraukas 

 1971–1974 istorijos fakulteto Bibliotekininkystės ir bibliografi-
jos studentų mokslinio būrelio pirmininkas

 1973–1975 istorijos fakulteto studentų mokslinės draugijos 
pirmininkas

 1974 IV dalyvavo tarptautinėje studentų mokslinėje konfe-
rencijoje greifsvalde (Vokietija)
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 1974 VII 31 už geriausią studentų mokslinį darbą sąjunginiame 
konkurse apdovanotas tsrs aukštojo ir specialiojo 
viduriniojo mokslo ministerijos medaliu

 1975–1977 Vilniaus universiteto studentų mokslinės draugijos 
tarybos pirmininkas

 1975 IX 1– istorijos fakulteto mokslinės informacijos katedros 

 1980 VIII 31  asistentas

 1977 IX 1– lietuvos istorijos specialybės metinė aspirantūra is-
 1978 VIII 31  torijos mokslų kandidato disertacijai užbaigti

 1978–1990 aukštųjų mokyklų mokslo darbų serijos „Knygoty-
ra“ atsakomasis sekretorius

 1979 informacinė knygelė „mažosios lietuvos knygynai 
(iki 1923)“; dėl leidimo publikuoti pavadinta me-
todiniais nurodymais studentams

 1979 III 14 Vilniaus universiteto specializuotoje taryboje istori-
jos mokslų daktaro laipsniams teikti apgynė istorijos 
mokslų kandidato disertaciją „Klaipėdos krašto lie-
tuvių spaudos būklė Vokietijos valdymo metais (iki 
1919 m.)“. moksl. vadovas doc. l. Vladimirovas

 1979–1985 istorijos fakulteto studentų mokslinės draugijos 
mokslinis vadovas

 1980 IX 1– istorijos fakulteto mokslinės informacijos katedros
 1983 IX 20 vyresnysis dėstytojas

 1981–1998 Biuletenio „Bibliotekų darbas“ (nuo 1990 m. – žur-
nalo „tarp knygų“) redaktorių kolegijos narys

 1981 V 24 Kartu su kitais Šilutės rajono Bitėnų pradžios mo-
kykloje įrengė ir atidarė mažosios lietuvos spaudos 
veikėjo ir tautinio sąjūdžio dalyvio  martyno jan-
kaus memorialinę ekspoziciją

 1982 XII 10 dalyvavo 52-ojoje baltistų konferencijoje Berlyne, 
skaitė pranešimą „lietuviškų knygų leidėjai vokie-
čiai XiX amžiuje“

 1983 studentų mokymo knygelė „mažosios lietuvos 
bib liotekos (1879–1919)“
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 1983 IX 5–X 27 tobulino Knygotyros ir knygos istorijos kurso aukš-
tojoje mokykloje dėstymą maskvos kultūros institu-
to dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultete

 1983 IX 21– istorijos fakulteto mokslinės informacijos katedros
 1985 VIII 31 e. docento pareigas

 1984 studentų mokymo knygelė „mažosios lietuvos lie-
tuvių bibliotekos 1920–40 m.“

 1985 VI 26 suteiktas pedagoginis docento vardas

 1985 IX 1– istorijos fakulteto mokslinės informacijos katedros 
 1987 I 31  docentas

 1985 X 15–17 dalyvavo Pabaltijo respublikų knygotyrininkų 
mokslinėje konferencijoje „Knygininkystė estijoje, 
latvijoje ir lietuvoje XiX amžiuje“, skaitė praneši-
mą „mažosios lietuvos leidinių paplitimas Pabalti-
jo tautose“

 1985 XI 5–XII 20 stažuotė Berlyno Humboldtų universitete. darbo 
tema „lietuvių–vokiečių knygų leidybos ryšiai (iki 
1933 m.)“

 1985 XII 13 dalyvavo 58-ojoje baltistų konferencijoje Berlyne, 
skaitė pranešimą apie K. donelaičio „metų“ pir-
mojo leidimo (1818) pirmuosius mažosios lietu-
vos vokiškosios spaudos atsiliepimus (spausdintoje 
konferencijos programoje pranešimas nenurodytas)

 1986 monografija „iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos 
krašto lietuvių knyga iki 1919 metų“

 1986 antologija „Kaip ąžuols drūts prie nemunėlio: iš 
mažosios lietuvos XiX a.–XX a. pradžios lietuvių 
poezijos“. tekstus parengė, įvadą ir paaiškinimus 
parašė d. Kaunas

 1987 monografija „mažosios lietuvos bibliotekos (iki 
1940 metų)“

 1987 Žinynas „mažosios lietuvos spaustuvės 1524–1940 
metais“

 1987 II 1– Perkeltas vyr. moksliniu bendradarbiu istorijos
 1989 I 31  mokslų daktaro disertacijai užbaigti
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 1987 XI 21 Vedė Vidą gimbutytę (baigė bibliotekininkystės ir 
bibliografijos studijas, dirba nacionaliniame mu-
ziejuje lietuvos didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose)

 1987 XII 11 dalyvavo 62-ojoje baltistų konferencijoje Berlyne, 
skaitė pranešimą „lietuviškų knygų prekyba mažo-
joje lietuvoje feodalizmo epochoje (XVi a.–1807)“

 1988–1998 ievos simonaitytės „raštų“ (nuo iii tomo) redakto-
rių kolegijos narys

 1988 XI 5 Įstojo į Vydūno draugiją (Vilnius)

 1989–1995 lietuvos knygos draugijos pirmininko pavaduotojas

 1989–1992 lietuvos nacionalinės retrospektyviosios bibliogra-
fijos redaktorių kolegijos pirmininko pavaduotojas

 1989–1992 lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narys

 1989 I 3–5 dalyvavo lietuvos ir Vokietijos lituanistų konfe-
rencijoje „Kristijonas donelaitis – 275“ Vilniuje, 
skaitė pranešimą „K. donelaičio „metų“ pirmasis 
leidimas“

 1989 II 1– istorijos fakulteto mokslinės informacijos katedros
 1990 V 28 docentas

 1989 X 15–25 mažosios lietuvos lietuviškos knygos istorijos šal-
tinių tyrimas valstybiniame Prūsijos kultūros pali-
kimo slaptajame archyve Vakarų Berlyne. Pirmoji 
išvyka į Vakarus (europos akademijos kvietimu)

 1989 XII 18 lietuvos tsr aukščiausiosios tarybos Prezidiumo 
patvirtintas visuomeninės mažosios lietuvos reika-
lų tarybos nariu. nuo 1991 iki 1993 m. – šios tary-
bos valdybos narys

 1990–iki šiol Vilniaus universiteto tęstinio mokslo darbų leidinio 
„Knygotyra“ vyriausiasis redaktorius

 1990 Kanados lietuvių bendruomenės narė elena senku-
vienė, prieš antrąjį pasaulinį karą gyvenusi Šilutėje, 
paskyrė materialinę paramą lituanistikos šaltinių ty-
rimams užsienio šalių archyvuose ir bibliotekose

 1990 I 26 gimė sūnus domas
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 1990 V 11–13 dalyvavo sankelmarko akademijos (akademie san-
kelmark) sankelmarke (Vokietija) konferencijoje 
„lietuva“, skaitė pranešimą „mažosios lietuvos lie-
tuviškoji knyga: vokiečių–lietuvių knygos ryšiai per 
400 metų (1547–1940)“

 1990 V 29 Paskirtas istorijos fakulteto Knygotyros ir biblio-
grafijos katedros vedėju docentu (iki konkurso)

 1990 VI 12 Vilniaus universiteto specializuotoje taryboje isto-
rijos mokslų daktaro laipsniams teikti apgynė dak-
taro disertaciją „mažosios lietuvos lietuvių knygos 
raida 1808–1919 metais“

 1990 VI 27 Patvirtintas profesorių Biržiškų atminimo įamžini-
mo komisijos nariu

 1990 VII 14 agluonėnų 450 metų sukakties proga Klaipėdos ra-
jono agluonėnų apylinkės taryba suteikė agluonė-
nų garbės piliečio vardą

 1991 lietuvos spaudos departamento mėnesinio žurnalo 
„Knygnešys“ redaktorių kolegijos narys

 1991 III 8 Patvirtintas išrinkimas konkurso būdu istorijos fa-
kulteto Knygotyros ir bibliografijos katedros vedėju 
docentu

1991 IV 30–V 3  dalyvavo aBdos konferencijoje Kelne (Vokie-
tija), skaitė pranešimą „lietuvos bibliotekų veikla 
valstybės nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu“. 
rinko medžiagą tarptautiniame laikraščių muzie-
juje aachene

 1991 VI 12 lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos Pre-
zidiumo nutarimu nr. i-1435 patvirtintas Pirmo-
sios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėji-
mo valstybinės komisijos nariu

 1991 VII 1 Paskirtas Komunikacijos fakulteto Knygotyros ka-
tedros vedėju docentu (iki konkurso)

 1991 X 25 Pirmojo knygotyros seminaro Vilniaus universite-
te organizatorius ir pirmininkas; skaitė pranešimą 
„lietuvių kalba senųjų spaustuvių veiklos doku-
mentuose“

 1992 Žinynas „mažosios lietuvos knygynai (iki 1940 
metų)“
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 1992 studija „lietuvių periodikos pirmtakas“ (knygoje 
nurodyti 1991 m.)

 1992–iki šiol Hermanno sudermanno literatūrinės kraštotyros 
klubo (Šilutė) narys

 1992–1995 lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas
 1992 IV 28–V 11 stažuotė Krokuvos universiteto filologijos fakul-

teto Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos 
katedroje

 1992 VI 19 lietuvos respublikos kultūros ir švietimo ministro 
įsakymu nr. 720 patvirtintas lietuvos nacionalinės 
retrospektyviosios bibliografijos redakcinės kolegi-
jos nariu

 1992 IX 1 Patvirtintas išrinkimas konkurso būdu Komunika-
cijos fakulteto Knygotyros katedros vedėju profeso-
riumi

 1992 IX 1– metinės kūrybinės atostogos monografijai „mažo-
 1993 IX 1  sios lietuvos knyga“ užbaigti su išvyka dirbti Vo-

kietijos bibliotekose ir archyvuose. gauta atviros 
lietuvos fondo parama

 1992 XI 20 Knygų prekybos istorijos klausimams skirto antrojo 
knygotyros seminaro Vilniaus universitete organi-
zatorius ir pirmininkas; skaitė pranešimą „spaustu-
vininko ir knygrišių ginčas dėl 1791 metų Karaliau-
čiaus lietuviško giesmyno platinimo“

 1993, 1998,  talino pedagoginio universiteto (nuo 2002 m. –
 2003, 2008 talino universiteto) profesūros habilitacijos proce-

dūros ekspertų komisijos užsienio narys
 1993 Bibliofilijos apybraižų rinkinys „donelaičio žemės 

knygiai“
 1993 I išrinktas tarptautinio knygų leidimo projekto „Bib-

liotheca Baltica“ nacionalinės tarybos nariu
 1993 II 17 audronės glosienės (Vu Kf) daktaro disertaci-

jos „Knygų leidyba ir platinimas lietuvoje 1918–
1940 m.“ gynimo tarybos narys

 1993 II 17 aušros navickienės (Vu Kf) daktaro disertaci-
jos „lietuviškos knygos raida 1795–1864 metais“ 
moksl. vadovas ir gynimo tarybos narys
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 1993 II 26–28 dalyvavo Baltijos akademijos (ostsee-akademie) 
lübecke-trawemündėje (Vokietija) konferencijo-
je „Prūsija – jos identitetas praeityje ir dabartyje“, 
skaitė pranešimą „mažoji lietuva istoriografijoje ir 
dabartyje“

 1993 III 31 Kęstučio gudo (Vu if) daktaro disertacijos „lie-
tuvių tautinė padėtis mažojoje lietuvoje XiX a. pa-
baigoje“ gynimo tarybos narys

 1993 V 18 Vilniaus universiteto taryba suteikė pedagoginį pro-
fesoriaus vardą

 1993 V 28 lietuvos mokslo taryba nostrifikavo mokslo laipsnį, 
suteiktą už istorijos mokslų daktaro disertaciją, ap-
gintą 1990 m. Vilniaus universitete (humanitarinių 
mokslų habilituotas daktaras)

 1993 VI 1 Vilijos gudonienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„informacinė sąveika ir informacinės visuomenės 
koncepcijos“ gynimo tarybos narys

 1993 X 22 „aušros“ 110-osioms metinėms skirto trečiojo kny-
gotyros seminaro Vilniaus universitete organizatorius 
ir pirmininkas; skaitė pranešimą „aušros“ redakto-
rius, leidėjas ir spaustuvininkas jurgis mikšas“

 1993 XI 3 išrinktas martyno mažvydo bibliofilų klubo pirmi-
ninku. Šias pareigas ėjo iki 1996 i 8, 1997 Vi 4– 
1998 i 14, 1999 i 6–2004. nuo 2004 m. – šio klubo 
narys

 1993 XII 14–15 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„lietuvos bibliotekų fondų istorija XX amžiuje“ 
Vilniuje, skaitė pranešimą „asmeninių bibliotekų 
fondų tyrimo problemos lietuvoje“

 1993 XII 23 Birutės janulevičiūtės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„lietuvių eseistikos raidos bruožai (1904–1940)“ 
gynimo tarybos pirmininkas

 1993 XII 29 audronės nugaraitės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„lietuvos žinybinės spaudos raidos ir funkcionavi-
mo ypatumai (1945–1992)“ gynimo tarybos narys

 1993 XII 30 Vitos mozūraitės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Vaikų knygos leidyba lietuvoje 1940–1990 m.“ 
gynimo tarybos pirmininkas



24 Prof.  Domo K auno gy venimo i r  veik los  datos 25

 1994 II 4 gimė sūnus julius
 1994 IV 16–23 studijų kelionė po didžiosios Britanijos bibliotekas 

(lietuvos bibliotekininkų draugijos delegacijos su-
dėtyje)

 1994 V 9–12 dalyvavo aBdos konferencijoje taline (estija), 
skaitė pranešimą „lietuvoje išleistų vokiškų knygų 
bibliografijos projektas“

 1994 VIII 21–27 dalyvavo tarptautinės bibliotekinių asociacijų fe-
deracijos (ifla) visuotinėje konferencijoje Hava-
noje (Kuba)

 1994 X 28 nepriklausomos lietuvos (1918–1940) knygos is-
torijai skirto ketvirtojo knygotyros seminaro Vil-
niaus universitete organizatorius ir pirmininkas; 
skaitė pranešimą „mikas Šlaža – Klaipėdos krašto 
lietuviškos spaudos veikėjas“

 1995 už darbų visumą „mažosios lietuvos spaudos isto-
rija (1986–1993)“ apdovanotas 1994 metų lietu-
vos respublikos mokslo premija

 1995–iki šiol lietuvos nacionalinės martyno mažvydo bibliote-
kos mokslo darbų „Bibliografija“ redaktorių kolegi-
jos narys

 1995 studijų vadovas „lietuvos knygos istorija“ (antrasis 
leidimas – 1997 m.)

 1995 II 7 lietuvos respublikos ministro pirmininko potvar-
kiu nr. 58 paskirta aukščiausiojo laipsnio valstybės 
stipendija (1995 ir 1996 metams)

 1995 V 2–6 dalyvavo europos tarybos parlamentinės asamblė-
jos kultūros ir švietimo komiteto posėdyje ir jidiš 
kultūros konferencijoje Vilniuje, skaitė pranešimą 
„450 metų pirmajai lietuviškai knygai“

 1995 V 16 lietuvos respublikos seimo nutarimu nr. i-895 
patvirtintas Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų 
sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekreto-
riumi

 1995 VI 1 lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu nr. 763 
patvirtintas lietuvos nacionalinės unesco komi-
sijos nariu
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 1995 VIII 3–5 dalyvavo tarptautinėje bibliotekininkų konferenci-
joje „Bibliotekos europos pokomunistinėse šalyse: jų 
tarptautinis kontekstas“ Krokuvoje (Kraków-Prze-
gorzaly), pateikė kolektyvinį stendinį pranešimą

 1995 IX 2–3 dalyvavo pasaulinio mažosios lietuvos fondo vi-
suotiniame suvažiavime čikagoje, išrinktas šio fon-
do valdybos nariu (pareigas ėjo iki 1998 m. suvažia-
vimo)

 1995 IX 3 už veikalo „mažosios lietuvos knyga, 1547–1940“ 
rankraštį, konkurse laimėjusį 1-ąją vietą, apdova-
notas pasaulinio mažosios lietuvos fondo daktaro 
Vydūno premija (įteikta suvažiavime čikagoje)

 1995 IX 24–X 7 stažuotė Vokietijos bibliotekininkystės institu-
te. dirbo valstybinėje Prūsijos kultūros palikimo 
bib liotekoje, Vokiečių istorijos muziejuje Berlyne, 
leipcigo „deutsche Bücherei“, getingeno ir Bonos 
universitetų bibliotekose

 1995 IX 29–X 1 dalyvavo Vokietijos lietuvių kultūros instituto su-
važiavime Hüttenfelde, skaitė pranešimą „Pirmoji 
lietuviška knyga“

 1995 XI 9 Biografikos tyrimo problemoms skirto penktojo 
knygotyros seminaro Vilniaus universitete orga-
nizatorius ir pirmininkas; skaitė pranešimą „ano-
niminių knygų autorystės nustatymas lietuviškos 
knygos retrospektyviojoje bibliografijoje“

 1995 XI 21–26 dalyvavo ii tarptautiniame georgo sauerweino 
simpoziume gronau, Budyšine/Bautzene ir Borko-
wy/Burge (Vokietija), skaitė pranešimą „g. sauer-
weino poema „nemunyčiai“

 1996 monografija „aušrininkas: tautinio atgimimo spau-
dos kūrėjas jurgis mikšas“

 1996 III 6,  išrinktas lietuvos mokslų akademijos nariu eks-
 2001 VI 21, pertu
 2006 VI 29

 1996 V 3 Baltistų 79-ojoje konferencijoje Berlyne perskaity-
tas d. Kauno pranešimas „Pasirengimas pirmosios 
lietuviškosios knygos, išleistos 1547 m. Karaliau-
čiuje, sukakties minėjimui“ (autorius nedalyvavo)
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 1996 V 7 už geriausiai parengtą ir išleistą bibliofilinį leidinį 
(„Bibliofilo biblioteka“, 1995) apdovanotas Kauno 
kultūros rūmų knygyno salono ir XXVii knygos 
mėgėjų draugijos trečiąja premija

 1996 V 13–16 dalyvavo aBdos konferencijoje Kylyje (Vokieti-
ja), skaitė pranešimą „Pasirengimas pirmosios lie-
tuviškosios knygos, išleistos 1547 m. Karaliaučiuje, 
sukakties minėjimui“

 1996 VI 12–17 Kartu su Baltijos akademija (ostsee-akademie) 
lübecke-trawemündėje ir Wittenberge (Vokieti-
ja) surengė konferenciją „Vokiečių–lietuvių knygos 
ryšiai per 450 metų“, skaitė pranešimą „martynas 
mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga“

 1996 VIII 30 gimė sūnus martynas
 1996 XI 5 remigijaus misiūno (Vu Kf) daktaro disertacijos 

„lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų europoje 
1945–1952 m.“ moksl. vadovas, doktorantūros ko-
miteto ir gynimo pirmininkas

 1996 XI 14 lietuviškų kalendorių 150-mečiui skirto šeštojo 
knygotyros seminaro Vilniaus universitete organi-
zatorius ir pirmininkas; skaitė pranešimą „Kalendo-
rių tyrimo tendencijos ir problemos“

 1997 monografija „mažosios lietuvos knyga: lietuviš-
kos knygos raida 1547–1940“ (knygoje nurodyti 
1996 m.)

 1997 susitikimų ir pokalbių su ieva simonaityte atsimi-
nimai-užrašai „Klaipėdiškė“

 1997 ievos simonaitytės 100-mečio sukaktuvių minėji-
mo valstybinės komisijos narys

 1997 Įstojo į Vokiečių–lietuvių literatūrinę draugiją 
(deutsch–litauische literarische gesellschaft e. V.) 
Vokietijoje

 1997–2003 Žavintos sidabraitės (llti) daktaro disertacijos 
„Kristijonas gotlybas milkus: gyvenimas ir litera-
tūrinė veikla“ doktorantūros komiteto narys

 1997 II 10 lietuvos respublikos Prezidento dekretu nr. 1200 
(2-asis str.) Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų 
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sukakties proga apdovanotas lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio gedimino 5-ojo laipsnio ordinu

 1997 III 19 tarptautinės leipcigo knygų mugės diskusijų ir su-
sitikimų centre „Baltijos kavinė“ skaitė pranešimą 
„lietuviškos knygos metai lietuvoje ir pasaulyje“

 1997 IV 1–30 stažuotė stokholmo universiteto bibliotekoje pagal 
temPus programą. dirbta Švedijos parlamento 
(riksdago), Švedijos karališkosios literatūros, isto-
rijos ir senovės akademijos, nacionalinėje (Karališ-
kojoje), Karališkųjų rūmų (Bernadotų) ir upsalos 
universiteto bibliotekose, Švedijos nacionaliniame 
ir stokholmo miesto archyvuose

 1997 V 15–17 dalyvavo ii Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekininkų 
suvažiavime „Bibliotekos ir visuomenė“ Birštone, 
skaitė pranešimą „lietuviškoji knyga – tautos vie-
nytoja ir ugdytoja“

 1997 IX 24–28 Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakčiai 
skirtos tarptautinės knygotyros konferencijos Vil-
niaus universitete organizatorius ir vedėjas; skaitė 
pranešimą „lietuvos knygos istorijos tyrimų ten-
dencijos ir problemos“

 1997 X 16–XII 1 dalyvavo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų 
sukakties minėjimuose jaV lietuvių telkiniuose 
niujorke, čikagoje, los andžele, detroite, Kliv-
lende, Putname, Bostone ir Kanadoje (toronte)

 1998 suteiktas simono daukanto bibliofilų klubo (Plun-
gė) garbės nario vardas

 1998 I 23 už knygas „Klaipėdiškė“ ir „mažosios lietuvos 
knyga“ Klaipėdos apskrities administracija paskyrė 
literatūrinę ievos simonaitytės premiją

 1998 III 24 dalyvavo konferencijoje „asmeninė biblioteka – 
tautos istorinės atminties dalis“ Panevėžyje, skaitė 
pranešimą „asmeninių bibliotekų tyrimo proble-
mos ir uždaviniai“

 1998 IV 27–V 23 stažuotė Hanoverio aukštojoje profesinėje mokyklo-
je pagal temPus programą. dirbta šios mokyklos 
ir Wolfenbüttelio hercogo augusto bibliotekose
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 1998 V 18–21 dalyvavo aBdos konferencijoje getingene (Vo-
kietija), skaitė pranešimą „Knygotyra lietuvoje: pa-
dėtis ir perspektyvos“

 1998 V 21 lietuvos respublikos seimo nutarimu nr. Viii-
756 patvirtintas organizacinio komiteto nariu pro-
gramai „lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio 
virtuali paroda“ parengti ir šios programos įgyven-
dinimui koordinuoti

 1998 VII 2 dalyvavo mokslinėje konferencijoje „mūsų išeiviai“ 
Klaipėdos universitete, skaitė pranešimą „Pirmieji 
mažosios lietuvos lietuviai išeiviai Kanadoje“

 1998 X 15 lietuvos knygos ryšiams skirto septintojo knygoty-
ros seminaro Vilniaus universitete organizatorius ir 
pirmininkas; skaitė pranešimą „senosios lietuviškos 
knygos migracija į Vakarus (Wolfenbüttelio rinki-
nio pavyzdžiu)“

 1998 XI 30 suteiktas Šilutės 1-osios gimnazijos garbės nario 
vardas

 1998 XI 30 Įteikta Šilutės rajono savivaldybės 1998 metų „lie-
tuvininkų vilties“ premija

 1999 I 8 už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus 
paskirta ir įteikta lietuvos respublikos kultūros ir 
lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministeri-
jų 1998 metų martyno mažvydo premija

 1999 straipsnių rinkinys „Knygos dalia: mažosios lietu-
vos knygos istorijos tyrinėjimai“

 1999–2007 lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos leidy-
bos ekspertų komisijos narys

 1999 II 1– Komunikacijos fakulteto mokslo reikalų prodekanas
 2002 XII 16

 1999 III 25 dalyvavo konferencijoje „Panevėžio apskrities ins-
titucinės bibliotekos“ Panevėžyje, skaitė pranešimą 
„autografija: spindesys ir kasdienybė“

 1999 IV 28–V 1 dalyvavo mokslinėje konferencijoje „rašytinės 
komunikacijos problemos“ taline (estija), skaitė 
pranešimą „nuo lietuviškos iki estiškos knygos su-
kakties“
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 1999 IX 24 už nuopelnus bibliotekininkystės mokslui ir stu-
dijoms apdovanotas lietuvos kultūros ministro ir 
Vilniaus universiteto rektoriaus padėkos raštais

 1999 X 6 dr. Vandos stonienės (Vu Kf) habilitacijos pro-
cedūros darbo „XX a. lietuvių knyga ir visuomenė: 
knygų leidybos aspektas“ klausimu komiteto pirmi-
ninkas

 1999 X 7 Bibliotekininkystės studijų Vilniaus universitete 
50-mečiui skirto tarptautinio knygotyros seminaro 
„Knygotyra lietuvoje: studijos ir mokslas“ Vilniaus 
universitete organizatorius ir vedėjas;  skaitė prane-
šimą „Vilniaus universiteto Knygotyros katedros 
pedagoginė ir mokslinė veikla 1990–1999 metais“

 1999 X 15–17 dalyvavo tarptautiniame simpoziume „Karaliau-
čiaus knygos ir bibliotekų istorija“ osnabrücko 
universitete (Vokietija), skaitė pranešimą „Karaliau-
čiaus vaidmuo lietuviškos knygos istorijoje“

 1999 XI 5 rektoriaus įsakymu nr. d-524 paskirtas Vilniaus 
universiteto doktorantūros ir habilitacijos komisi-
jos bendriesiems mokslininkų rengimo klausimams 
spręsti nariu

 1999 XI 16–24 stažuotė knygotyros kursų ir kvalifikacijos tobulini-
mo reikalais Krokuvos jogailos universiteto Biblio-
tekininkystės ir mokslinės informacijos institute 
pagal Vilniaus ir Krokuvos universitetų bendradar-
biavimo sutartį su išvyka į tarptautinę bibliologų 
konferenciją „Žinios apie knygą moksle ir didakti-
koje“ Varšuvoje

 1999 XI 30 lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimu nr. 1321 
patvirtintas lietuvos mokslo premijų komiteto 
Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos nariu. 
2000 Xi–2006 ii ėjo šios sekcijos pirmininko par-
eigas

 1999 XII 5–12 stažuotė oksfordo Brookes universitete (didžioji 
Britanija) dėl bakalauro knygų leidybos ir platini-
mo studijų programos projekto rengimo

 1999 XII 21 Vilniaus universiteto tarybos posėdyje išrinktas se-
nato nariu
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 2000 ikonografijos albumas „mažosios lietuvos veidai ir 
vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija“

 2000–iki šiol latvijos universiteto mokslo darbų „latvijas uni-
versitātes zinātniskie raksti = acta universitatis la-
tviensis“ redkolegijos narys

 2000 I 24 rektoriaus įsakymu nr. d-45 patvirtintas Vilniaus 
universiteto mokslo komisijos nariu

 2000 III 6–8 lankėsi latvijos nacionalinėje bibliotekoje (ryga) 
pagal bendradarbiavimo sutartį, susitiko su latvi-
jos knygų leidėjais ir aptarė jų veiklos bei profesinio 
rengimo klausimus

 2000 III 23 dalyvavo konferencijoje „Panevėžio krašto spau-
da: leidyba ir sklaida“, skirtoje gabrielės Petkevi-
čaitės-Bitės jubiliejui, skaitė pranešimą „stanislavo 
dagilio evangelikų reformatų raštijos istoriografinė 
apžvalga Biržų „giesmyne“

 2000 IV 28 lijanos stundžienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„moterų judėjimo informacinis aprūpinimas“ dok-
torantūros komiteto ir gynimo narys

 2000 V 4 dalyvavo mokslinėje konferencijoje Vilniuje, skir-
toje pirmosios estų knygos išleidimo 475-osioms 
metinėms, skaitė pranešimą „ar estiškai spausdinta 
Klaipėdoje?“

 2000 V 26 Violetos černiauskaitės (Vu Kf) daktaro disertaci-
jos „lietuviškos knygos raida tautinės kultūros plė-
tros sąlygomis 1904–1914 metais“ moksl. vadovas, 
doktorantūros komiteto ir gynimo pirmininkas

 2000 VIII 9–12 dalyvavo iii tarptautiniame georgo sauerweino 
simpoziume dovre (norvegija), skaitė pranešimą 
„georgo sauerweino knygos lietuvių kalba ir jų 
reikšmė lietuvių tautiniam sąjūdžiui“

 2000 IX 1–2003 I Komunikacijos fakulteto dokumentinės komuni-
kacijos instituto direktorius ir šio instituto Knygo-
tyros katedros vedėjas

 2000 IX 28 Knygotyros katedros ir prof. Vlado Žuko sukaktu-
vėms skirto tarptautinio knygotyros seminaro „Bi-
bliografija: studijos ir mokslas“ Vilniaus universitete 
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organizatorius ir vedėjas; skaitė pranešimą „studijos 
ir mokslas ties tradicijų ir naujovių sankirta“

 2000 XII 12 silvos Pocytės (Vdu) daktaro disertacijos „mažo-
sios lietuvos lietuvių tautinis identitetas ir kultūri-
nė raiška 1871–1914 m.“ gynimo oponentas

 2000 XII 19 dr. ingės lukšaitės (lii) habilitacijos procedūros 
darbo „reformacija lietuvos didžiojoje Kunigaikš-
tystėje ir mažojoje lietuvoje: XVi a. trečias dešim-
tmetis–XVii a. pirmas dešimtmetis“ klausimu ko-
miteto narys

 2001 jono Basanavičiaus rankraščio „medega d-ro jurgio 
sauerweino biografijai“ publikacija. Parengė, įvado 
straipsnius ir paaiškinimus parašė d. Kaunas

 2001 eseistinio pobūdžio interviu rinkinys „Bibliofilai 
apie asmenines bibliotekas“. atsakingasis redakto-
rius, sudarytojas ir pratarmės autorius − d. Kaunas

 2001 richardo de Bury traktatas „Philobiblon, arba apie 
meilę knygoms“. lietuviškojo projekto kuratorius 
ir baigiamųjų straipsnių autorius – d. Kaunas

 2001 V 31 arvydo Pacevičiaus (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Vienuolynų bibliotekos lietuvoje 1795–1864 me-
tais“ moksl. vadovas, doktorantūros komiteto ir gy-
nimo pirmininkas

 2001 VI 20 daivos narbutienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„ldK lotyniškoji knyga XVi–XVii amžiais“ moksl. 
vadovas, doktorantūros komiteto ir gynimo pirmi-
ninkas

 2001 VI 29 erikos janiūnienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„informacijos paieškos vadyba bibliotekoje“ dokto-
rantūros komiteto ir gynimo narys

 2001 IX 20–22 tarptautinės knygotyros konferencijos „Bibliofili-
ja“ Vilniaus universitete ir Plungėje organizatorius 
ir vedėjas; skaitė pranešimą „Bibliofilo asmeninės 
bibliotekos katalogas ir jo funkcijos“

 2001 IX 27 Komunikacijos fakultetui švenčiant įkūrimo dešim-
tmetį apdovanotas rektoriaus garbės raštu
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 2001 XII 8–14 stažuotė Vroclavo universitete (lenkija) pagal ben-
dradarbiavimo sutartį, kurios metu vykdytas moks-
lo tiriamasis darbas bibliotekose, aptartos tolimesnio 
mokslinio bendradarbiavimo ir dėstymo galimybės, 
studentams skaitytos paskaitos

 2001 XII 20 liucijos citavičiūtės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos semina-
ro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plė-
totei XViii–XiX amžiuje“ moksl. vadovas, dokto-
rantūros komiteto ir gynimo pirmininkas

 2001 XII 21 už 2001 metų mokslo laimėjimus paskirta rekto-
riaus premija

 2002–iki šiol  Vilniaus universiteto istorijos šaltiniotyros veikalų 
serijos „fontes Historiae universitatis Vilnensis“ 
redaktorių kolegijos narys

 2002 Vyskupo motiejaus Valančiaus vizitacijos akto „mo-
tiejus Valančius Žemaičiuose. Plungės bažnyčios vi-
zitacija 1850 metais“ publikacija. sudarė, parengė 
ir įvado straipsnį parašė d. Kaunas

 2002 IV 3–6 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„Knygos ir bibliotekos Baltijos jūros kultūrinia-
me regione XVi–XViii amžiuje“ taline (estija), 
skirtoje pirmosios talino savivaldybės bibliotekos  
450-mečiui, skaitė pranešimą „riba tarp seno ir 
modernaus: knygos istorijos periodizacija“

 2002 VI 10 rektoriaus įsakymu nr. r-100 paskirtas Vilniaus 
universiteto bibliotekos darbo tobulinimo ir fondų 
komplektavimo koncepcijai sukurti komisijos pir-
mininku

 2002 VI 25 senato posėdyje patvirtintas Vilniaus universiteto 
mokslo komiteto pirmininku (iki rektoriaus rin- 
kimų)

 2002 VI 28 elenos martinonienės (Vu Kf) daktaro disertaci-
jos „lietuvos kriminalinės žurnalistikos veiklos ir 
teisėsaugos informacijos pateikimo žiniasklaidoje 
teisinis reglamentavimas visuomenės informavimo 
tobulinimo aspektu“ doktorantūros komiteto ir gy-
nimo narys
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 2002 VII 1 jurgitos rudžionienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Bibliotekų veiklos vertinimas vadybos požiūriu“ 
doktorantūros komiteto ir gynimo narys

 2002 IX 13 irmanto aleliūno (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„lietuvos valstybinių universitetų viešosios infor-
macijos politikos formavimo prielaidos“ gynimo 
oponentas

 2002 IX 26–27 tarptautinės knygotyros konferencijos „Knygos 
muziejus: būklė ir raidos tendencijos“ Vilniaus uni-
versitete ir Kaune organizatorius ir vedėjas; skaitė 
pranešimą „mažosios lietuvos spaudiniai lietuvos 
knygos muziejuje: projekto bandymas“

 2002 X 4–6 dalyvavo mokslinėje konferencijoje „Vokiečių ir 
lietuvių literatūrų santykiai“, surengtoje kaip frank-
furto tarptautinės knygų mugės programos dalis 
Bonoje (Vokietija), skaitė pranešimą „mažosios lie-
tuvos vokiečių literatūros vertimai į lietuvių kalbą“. 
mugėje užmezgė ryšius su Vokietijos mokslininkais, 
kurie tyrinėja knygų leidybos ir knygos kultūros 
problemas ir vykdo šios krypties studijas aukštosiose 
mokyklose

 2002 X 17 nijolės lietuvninkaitės (Vu Kf) daktaro diserta-
cijos „Kauno knygos kultūra 1843–1918 metais“ 
moksl. vadovas, doktorantūros komiteto ir gynimo 
pirmininkas

 2002 X 31 senato komisijos posėdyje patvirtintas Vilniaus 
universiteto bibliotekos paramos fondo „mokslo 
šviesa“ valdybos nariu

 2002 XI 8 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„reformacija ir reforma“ Vilniuje, kartu su arthuru 
Hermannu (Heidelbergo universitetas, Vokietija) 
parengė pranešimą „Karaliaučiaus leidinys – malda 
(1539 arba 1540)“

 2002 XI 22 linos Šarlauskienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„lietuvos elektroninių serialinių leidinių leidyba 
(profesionalizmo aspektu)“ doktorantūros komite-
to ir gynimo narys

 2002 XII 17–  Komunikacijos fakulteto dekanas
 2007 XII 16
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 2002 XII 17– Vilniaus universiteto bibliotekos reikalų darbo gru-
 2008 IV  pės narys
 2003 Petro jakšto rankraščio „Knygos“ publikacija. Pa-

rengė, įvado straipsnį ir santrauką (į anglų kalbą 
vertė elena macevičiūtė) parašė d. Kaunas

 2003 Petro jakšto rankraščių „tilžės bažnyčios. Kuršiai 
ir jų kalba“ publikacija. rinkinį sudarė ir pratarmę 
parašė d. Kaunas

 2003–2007 Priėmimo į doktorantūrą Vilniaus universiteto kon-
kursinės komisijos narys

 2003 I 23– jubiliejinių leidinių, skirtų Vilniaus universiteto
 2004 IX  425-osioms metinėms, komisijos pirmininkas
2003 I 23–iki šiol Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumen-

totyros instituto direktorius
 2003 I 28 lietuvos respublikos seimo nutarimu nr. iX-1338 

paskirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos nariu

 2003 II 3–16 stažuotė Karališkojoje Švedijos literatūros, istorijos 
ir senovės akademijoje (stokholmas) pagal lietuvos 
mokslų akademijos pasirašytą mokslinio bendra-
darbiavimo sutartį

 2003 III 24 andriaus Vaišnio (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„spaudos ir valstybės santykiai lietuvoje 1918–
1940“ gynimo oponentas

 2003 IV 11 aridos Papaurėlytės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Knygos laisvė ir kontrolė lietuvoje 1918–1940 m.“ 
doktorantūros komiteto ir gynimo narys

 2003 V 15 išrinktas Vokietijos leibnico mokslo draugijos (lei-
bniz–sozietät der Wissenschaften e. V.) nariu

 2003 V 21–25 dalyvavo Xii pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume lemonte (ilinojaus valstija, jaV), skai-
tė pranešimą „mažosios lietuvos kultūros istorijos 
paveldas: išsaugojimo ir aktualizavimo reikmės“

 2003 VII 1–7 Berlyno Humboldtų universiteto Bibliotekinin-
kystės mokslų institute (Vokietija) skaitė paskaitas 
„Vokiečių literatūros vertimai lietuvoje nuo XiX 
amžiaus“ pagal sokrato–erazmo programą
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 2003 IX 18–19 tarptautinės knygotyros konferencijos „Knygos 
nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas“ 
Vilniaus universitete ir Šiauliuose organizatorius ir 
vedėjas; skaitė pranešimą „Karininko knygos žen-
klai: Petras jakštas“

 2004 Biografinė monografija „Knygos kultūros kari- 
ninkas“

 2004 Knyga „mažosios lietuvos kultūros istorijos pavel-
das. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu“

 2004 Profesūros teikimo latvijos universiteto Bibliote-
kininkystės ir informacijos mokslų katedros vedė-
jai Baibai sporanei tarptautinės ekspertų komisijos 
narys

 2004–iki šiol „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (nuo Vi tomo) 
mokslinės redakcinės tarybos narys

 2004 X 1–4 gronau (Vokietija) magistrato kvietimu dalyvavo 
georgo sauerweino 100-ųjų mirties metinių tarp-
tautiniame minėjime 

 2004 X 25 rektoriaus įsakymu nr. r-138 paskirtas Vilniaus 
universiteto bibliotekos senųjų fondų (Xiii–XX a.) 
finansinio įvertinimo komisijos pirmininku

 2004 XI 12 dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„georgas sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas 
XiX a. pabaigoje“ Klaipėdoje, skaitė pranešimą 
„georgo sauerweino sąlyčio su lietuvių tautiniu są-
jūdžiu ištakos: klaipėdietiškasis laikotarpis“

 2004 XI 18–19 lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui skirtos 
tarptautinės knygotyros konferencijos „lietuviškos 
knygos ir viešo žodžio kultūra: nuo draudimo iki 
demokratijos ramsčio“ Vilniaus universitete organi-
zatorius ir vedėjas; skaitė pranešimą „tautinio atgi-
mimo lietuviškosios spaudos istorija ir jos kūrėjas: 
subjektyvioji versija“

 2004 XII 22 dr. audronės glosienės (Vu Kf) habilitacijos proce-
dūros darbo „Bibliotekininkystės plėtra informacijos 
ir kultūros politikos kontekste“, dr. osvaldo janonio 
(Vu Kf) habilitacijos procedūros darbo „Bibliogra-
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fijos mokslas ir praktika XX a. antrojoje pusėje“ ir  
dr. elenos macevičiūtės (Vu Kf) habilitacijos pro-
cedūros darbo „informacinės veiklos struktūra: kom-
ponentų sąveika“ klausimu komisijos narys

 2005 interviu rinkinys „Knygos ir bibliofilijos kultūra: 
svarstymai ir mintys“. sudarytojas, vyriausiasis re-
daktorius ir pratarmės autorius – d. Kaunas

 2005 informacinis leidinys „Vilniaus universiteto moks-
lo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė“. redaktorių 
kolegijos pirmininkas, įvadinio straipsnio ir me-
džiagos klasifikacijos autorius – d. Kaunas

 2005 už pasiektus rezultatus 2004 m. akademinėje, 
mokslinėje, mokslinėje organizacinėje ir mokslo 
populiarinimo veikloje paskirta rektoriaus premija

 2005 I 11 ievos Pleikienės (Vda) daktaro disertacijos „lie-
tuvos mažoji grafika: meninės komunikacijos paštu 
formos (1960–1990)“ gynimo tarybos narys

 2005 III 4 rasos januškevičienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusio re-
gėjimo žmonėms“ gynimo tarybos pirmininkas

 2005 V 23–28 dalyvaudamas lietuvos kultūros dienose Kalinin-
grade pirmininkavo Kaliningrado universiteto, 
lietuvių kalbos instituto ir lietuvos respublikos 
generalinio konsulato Kaliningrade surengtos kon-
ferencijos „Kalbų ir kultūrų likimas tarp nemuno ir 
Priegliaus“ sekcijai

 2005 IX 22–24 mokslinės konferencijos „mažosios lietuvos kul-
tūros istorijos paveldas“ Vilniuje organizatorius ir 
vedėjas; skaitė pranešimą „rašytinio ir spaudos pa-
veldo sklaida socialinėje aplinkoje“

 2005 X 7–8 dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „informaci-
ja. Komunikacija. Visuomenė“ talino universitete 
(estija), skaitė pranešimą „Knygotyros“ vadovėlio 
lietuviškas projektas“

 2005 XI 29 lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie 
lietuvos respublikos Prezidento kanceliarijos di-
rektoriaus įsakymu nr. 130-aK-23 paskirtas trijų 
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komisijų – mokslo tyrimų ir leidybos projektų, 
Šviečiamųjų kultūros paveldo projektų ir moksli-
nių konferencijų – nariu

 2005 XI 29 senato posėdyje patvirtintas Vilniaus universiteto 
emeritų vardų teikimo komisijos nariu

 2005 XII 20 daivos lukšaitės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„dokumentų vertės ekspertizė archyvuose: lietu-
vos nacionalinio dokumentų fondo viešojo sekto-
riaus įstaigų dokumentų vertės ekspertizė“ gynimo 
tarybos pirmininkas

 2006 straipsnių, parengtų konferencijos ,,mažosios lie-
tuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 iX 22–24) 
pranešimų pagrindu, rinkinys „mažosios lietuvos 
kultūros paveldas“. sudarytojas ir atsakingasis re-
daktorius – d. Kaunas

 2006 autorių kolektyvo parengtas lietuvos respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos aukštųjų mokyklų 
bendrasis vadovėlis ,,Knygotyra“ (antrasis leidi-
mas – 2007 m.). sudarytojas, atsakingasis redakto-
rius ir pratarmės autorius – d. Kaunas

 2006 lietuvos mokslų tarybos užsakymu johanno Wolf-
gango von goethe’s universitete Vokietijoje pa-
rengtos ir apgintos dalios Bukauskaitės disertacijos 
„Kommentierter Katalog der nachgelassenen Bi-
bliothek von johannes Bobrowski“ („Komentuotas 
johaneso Bobrovskio memorialinės bibliotekos ka-
talogas“) nostrifikacijos ekspertas

 2006 V– Projekto BPd2004-esf-2.4.0-03-05/0051 „Žinių
 2008 IV 30  ir specialiųjų kompetencijų vertinimo sistemos vys-

tymas įkuriant Vilniaus universiteto egzaminavimo 
centrą“ valdymo grupės narys

 2006 VI 12– filosofijos fakulteto filosofijos istorijos ir logikos
 2008 V 31  katedros es struktūrinio fondo projekto „naciona-

linio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygo-
mis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantū-
ros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių 
studijų modelio sukūrimas“, įgyvendinamo pagal 
lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo 
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dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plė-
tra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“, 
profesorius

 2006 VI 19 rimvydo laužiko (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„archeologija ir muzeologija: komunikacijos skai-
tmeninėje erdvėje taikomasis modelis“ gynimo ta-
rybos pirmininkas

 2006 VI 21 renatos matkevičienės (Vu Kf) daktaro disertaci-
jos „Politiko tapatybės raiška žiniasklaidoje: kandi-
datų į lr prezidentus tapatybė lietuvos žiniasklai-
doje (2002 m.)“ gynimo tarybos narys

 2006 IX 29–30 tarptautinės knygotyros konferencijos „Knygos 
moks las lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 
metų iki antrojo pasaulinio karo pabaigos“ Vilniaus 
universitete ir Vytauto didžiojo universitete Kaune 
organizatorius ir vedėjas; skaitė pranešimą „Viliaus 
gaigalaičio (1870–1945) knygotyrinės pažiūros ir 
veikla“

 2006 XI 30 almos Braziūnienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazys Varnelis“ 
moksl. vadovas ir gynimo tarybos narys

 2007 suteiktas Vilniaus universiteto 2007 metų dėstyto-
jo vardas

 2007 II 16 už mažosios lietuvos kultūrinio ir literatūrinio pa-
veldo puoselėjimą ir tyrinėjimą, ilgametę mokslinę 
veiklą ir Pagėgių krašto garsinimą Vasario 16-osios 
proga išrinktas Pagėgių krašto metų žmogumi

 2007 II 28 lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymu 
nr. ĮV-136 patvirtintas lietuvos nacionalinės mar-
tyno mažvydo bibliotekos mokslo tarybos nariu

 2007 III 20 išrinktas lietuvos mokslų akademijos nariu kores-
pondentu

 2007 III 29  lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo ko-
misijos sprendimu paskirtas donelaičio 300 metų 
sukakties minėjimo valstybinės programos rengimo 
grupės nariu, vadovavo jos darbui
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 2007 V 4 ingos Petravičiūtės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„elektroninių dokumentų lietuvos nacionaliniame 
dokumentų fonde valdymas“ gynimo tarybos pir-
mininkas

 2007 V 14 manto martišiaus (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„informacinio karo poveikis lietuvos masinės ko-
munikacijos priemonėms (antrojo Persijos įlankos 
karo kontekste)“ gynimo tarybos pirmininkas

 2007 V 18 dalyvavo praktinėje konferencijoje „Knygos pavel-
das Panevėžio apskrities gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės viešojoje bibliotekoje“ Panevėžyje, skaitė prane-
šimą „Knygos istorijos ir kultūros muziejus infor-
macijos, švietimo ir kultūros įstaigų sistemoje“

 2007 VI 24–VII 1 Berlyno Humboldtų universitete (Vokietija) skaitė 
paskaitas „Knygotyra: vadovėlio lietuviškas projek-
tas“ pagal sokrato–erazmo programą, Quedlinbur-
ge susipažino su lietuvos vardo 1000-mečio minėji-
mo šaltiniais ir literatūra, istorinėmis muziejinėmis 
realijomis

 2007 VIII 17 dalyvavo konferencijoje „mažosios lietuvos tradi-
cijų išsaugojimas ir puoselėjimas“ Pagėgiuose, skai-
tė pranešimą „mažosios lietuvos rašytinės kultūros 
paveldo būklė ir jo sklaida“

 2007 IX 27–28 tarptautinės knygotyros konferencijos „rankraštinis 
ir spaudos paveldas išsaugojant lietuvos ir kitų Bal-
tijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“ Vilniaus uni-
versitete organizatorius ir vedėjas; skaitė pranešimą 
„išeivijos bibliofilijos paveldas: justinas K. Karazija“

 2007 XI 19 dr. arvydo Pacevičiaus (Vu Kf) habilitacijos pro-
cedūros darbo „Vienuolynų bibliotekos lietuvoje 
1795–1864 m.“ ir dr. Žyginto Pečiulio (Vu Kf) 
habilitacijos procedūros darbo „televizijos kaitos 
proceso sisteminės analizės metmenys“ klausimu 
komisijos pirmininkas

 2007 XI 23 organizavo lietuvos mokslų akademijos konferenci-
ją „lietuvių mokslo draugija šimtmečio perspektyvo-
je“ druskininkuose, skaitė pranešimą „mažosios lie-
tuvos lietuviai – lietuvių mokslo draugijos nariai“
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 2007 XII 6 Zinaidos manžuch (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„atminties komunikacija archyvuose, muziejuose ir 
bibliotekose: europos sąjungos strateginio požiūrio 
analizė“ gynimo tarybos pirmininkas

 2008 V 7 informuotas apie taisomo namo stoge Kaune užtik-
tą „auszros“ žurnalo ir martyno jankaus archyvo 
Bitėnuose dalį. ją iš radėjo įsigijo ir 2009 m. balan-
dį padovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai

 2008 V 15 lietuvos respublikos teisingumo ministro įsakymu 
nr. 1r-199 patvirtintas leidimo vartoti lietuvos 
respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) vals-
tybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės 
heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, 
taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, 
pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių žen-
kluose ir dizaine komisijos nariu

 2008 VI 26 Kartu su autorių kolektyvu už ,,Knygotyros“ va-
dovėlį apdovanotas pirmąja premija ir Švietimo ir 
mokslo ministerijos padėkos raštu

 2008 VII 2 Žibutės Petrauskienės (Vu Kf) daktaro disertacijos 
„elektroninių informacijos išteklių – licencijuoja-
mų duomenų bazių – valdymas lietuvos akademi-
nėse bibliotekose“ gynimo tarybos pirmininkas

 2008 IX 25–27 m. jankaus 150-mečiui skirtos tarptautinės knygoty-
ros konferencijos „martynas jankus: tautinio atgimi-
mo spauda ir spaudos veikėjai“ Vilniaus universitete, 
Šilutėje, Pagėgiuose ir Bitėnuose organizatorius ir ve-
dėjas; skaitė pranešimą „martyno jankaus spaudos ir 
leidybinės veiklos vaidmuo tautiniame sąjūdyje“

 2008 XII 23 lietuvos respublikos seimo nutarimo nr. iX-1338 
pakeitimu paskirtas atnaujintos lituanistikos tradi-
cijų ir paveldo įprasminimo komisijos nariu

 2008 IV–iki šiol nacionalinės pažangos premijos komiteto narys
 2009 straipsnių rinkinys „Knygos kultūra ir kūrėjas: isto-

riografiniai tyrimai ir vertinimai“
 2009 II 23– latvijos mokslo darbų leidinio „The national 
 iki šiol  library of latvia research Papers“ redaktorių kole-

gijos narys

2009 02 27



Publikacijos

I. KnygŲ autorIus,  
bendraautorIs

1979

1. Состояние литовской печати Клайпедского края в годы гер-
манского господства (до 1919 г.) : автореферат диссертации на 
соискание ученной степени кандидата исторических наук / Кау-
нас Домас Домович ; Вильнюсский ... университет им. В. Кап-
сукаса ; [mokslinis vadovas istorijos mokslų kandidatas docentas 
L. I. Vladimirovas]. – Вильнюс : [s.n.], 1979. – 23 p. – rus. – 
rankraštis. – tiražas 150 egz.

 lit.: indėlis į spaudos istoriją / levas Vladimirovas. – Portr. // Biblio-
tekų darbas. – 1979, nr. 5, p. 32–33.

1983

2.  Mažosios lietuvos bibliotekos : (1879–1919 m. mažosios lietu-
vos lietuvių bibliotekų istorinė apžvalga) : mokomoji priemonė / 
domas Kaunas ; lietuvos tsr aukštojo ir specialiojo viduriniojo 
mokslo ministerija. leidybinė redaktorių taryba, Vilniaus ... uni-
versitetas ; [recenzentai: prof. l. Vladimirovas, doc. Ž. Zaveckienė ; 
redaktorė a. Venskevičienė]. – Vilnius, 1983. – 110, [2] p. – tu-
rinyje: mažosios lietuvos visuomeninė-politinė padėtis ; lietuvių 
literatūros draugijos biblioteka ; „Birutės“ draugijos biblioteka ; 
„lietuvių keliaujantis knygynas“ ; jaunimo draugijų bibliotekos ; 
epizodiškai veikusios draugijų bibliotekos ; Šaltinių ir literatūros 
sąrašas, p. 92–111 [311 pavad.]. – tiražas 500 egz.

rec.: Pirmoji studija apie bibliotekas / P. Aukštaitis [P. Martinkus]. – 
tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipėda. – 1984, vas. 5, p. 5; Praeities bi-
bliotekų veiklos paveikslas / a. Žibaitis // Komunistinis darbas. – Šilutė, 
1984, rugpj. 28, 30.

1984

3. Agluonėnai : gyvenvietės istorijos metmenys (iki 1939). – Vilnius, 
1984. – 58 p. – rotapr. – turinyje: literatūros ir šaltinių apžvalga ; 
agluonėnų ir Kantvainių kaimų pavadinimų kilmė ; teritorija ir 
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administracija ; agluonėnai ir Kantvainiai žemėlapiuose ; gyven-
tojai ir jų santykiai ; Ūkinės įmonės ir įstaigos ; Keliai ; draugijos ; 
mokykla ; gyventojų pėdsakas literatūroje ir moksle ; Kaimo istori-
jos ; priedas: a. emerio sudarytas Klaipėdos valsčiaus kaimų planas 
1540 m. duomenimis ; Šaltiniai ir literatūra. – tiražas [53] egz.

4. Mažosios lietuvos lietuvių bibliotekos, 1920–40 m. : mokomoji 
priemonė / domas Kaunas ; lietuvos tsr aukštojo ir specialiojo 
viduriniojo mokslo ministerija, Vilniaus ... universitetas. – Vilnius, 
1984. – 125, [2] p. – „Šaltinių ir literatūros sąrašas“, p. 104–124 
(311 pavad.). – tiražas 500 egz.

 rec.: Įdomi ir turtinga studija / Pranas Martinkus. – tas pats laikr. 
rus. // tarybinė Klaipėda. – 1984, liep. 25, p. 5; Praeities bibliotekų vei-
klos paveikslas / a. Žibaitis. – Bibliogr. išnašose // Komunistinis darbas. – 
Šilutė, 1984, rugpj. 28, 30; studija apie mažosios lietuvos bibliotekas / 
K. Budginas, Priekulės knygų bičiulių klubo pirmininkas. – (Kraštotyros 
baruose) // Banga. – gargždai, 1984, rugs. 18, p. 3.

 1986

5. Iš lietuvių knygos istorijos : Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 
1919 metų / domas Kaunas ; [recenzavo istorijos mokslų dakta-
ras Vytautas merkys]. – Vilnius : mokslas, 1986. – 190, [2] p., 8 
iliustr. lap. – turinys: Įvadas ; Visuomeninės, politinės ir kultūrinės 
sąlygos XiX a.–XX a. pradžioje ; Klaipėdos knyga ir jos veikėjai ; 
Priekulės knyga ir jos veikėjai ; Šilutės knyga ir jo veikėjai ; marty-
nas jankus ir knyga ; apibendrinamosios pastabos ; Резюме ; Zu-
samenfassung ; Pavardžių rodyklė ; Vietovardžių rodyklė. – tiražas 
3000 egz.

 rec., anot.: [recenzija] / Hans Masalskis // nemuno kraštas. – Witzen-
hausen/Werra, 1986, nr. 3, p. 22–23; naujos knygos / j. Šaparauskienė // 
Vakarinės naujienos. – 1986, rugpj. 19, p. 2; Knyga apie knygas / P. Jakštas. – 
(naujų knygų lentynoje) // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1986, rugs. 11, 
p. 3; mažosios lietuvos knygos ir spaustuvės / jonas Bulota. – (nauji leidi-
niai) // gimtasis kraštas. – 1986, spal. 9–15, p. 5; mažosios lietuvos knygos 
istorijos tyrinėjimai / a. Vareikienė. – (Knygų lentynoje) // Banga. – gargž-
dai, 1986, spal. 18, p. 3; reikšminga mažosios lietuvos kraštotyros studi-
ja / [a. Lymantas] // laisvoji lietuva. – monrealis, 1986, lapkritis (nr. 58), 
priedas „lietuvos pajūris“, p. 461–462; iš leidinių istorijos / Vytautas Vitkū-
nas. – tas pats laikr. rus. – (Knygų lentynoje) // Vakarinės naujienos. – 1986, 
gruod. 1, p. 2; Klaipėdiečių knyga / Vytautas Merkys // Bibliotekų darbas. – 
1987, nr. 3, p. 32–33; surowin w publicistice Klaipedskeho kraja / frido 
Mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1987, č. 4, p. 119–120; [re-
feratas] / r. Juzefovičius // tarybų lietuvos visuomenės mokslai. istorija. – 
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Vilnius, 1987. – P. 5–9; mažosios lietuvos knyga ir spaustuvės / jonas Bulo-
ta // Žurnalistika’86. – Vilnius, 1988. – P. 214–215; [recenzija] / georg Do-
min. – Vok. // marginalien. – Berlin, 1988, H. 2, p. 62–63; Besprechungen 
und anzeigen / arthur Hermann. – Vok. // Zeitschrift für ostforschung. – 
jg. 38, H. 4 (1989), p. 583–585; [recenzija] / małgorzata Komza. – lenk. // 
studia o książce. – Wrocław. – t. 19 (1993), p. 177–179.

 1987

6. Mažosios lietuvos bibliotekos : (iki 1940 metų) / domas Kaunas ; 
[recenzavo: istorijos m. k. prof. levas Vladimirovas, istorijos m. k. 
algirdas matulevičius]. – Vilnius : ltsr valst. resp. b-ka, 1987. – 
257, [1] p., 6 iliustr. lap. – turinys: Pratarmė ; Bibliotekos feoda-
lizmo epochoje : (iki 1807 m.) ; Bibliotekos kapitalizmo stiprėjimo 
epochoje (1808–1919 m.) ; Bibliotekų veikla po Klaipėdos krašto 
atskyrimo (1919–1940 m.) ; Baigiamosios pastabos ; Šaltinių ir li-
teratūros sąrašas, p. 205–240 [1013 pavad.] ; Pavardžių rodyklė ; 
Vietovardžių rodyklė. – tiražas 3000 egz.

 rec.: [recenzija] / Hans Masalskis // nemuno kraštas. – Witzenhau-
sen/Werra, 1988, nr. 3, p. 35; [recenzija] / arthur Hermann. – Vok. // Bi-
bliothek. – münchen, 1989, nr. 2, p. 243–244; Wo bibliotekach w małej 
litwje / f. Mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1989, č. 12, 
p. 387–388; recenzija / małgorzata Komza. – lenk. // studia o książce. – 
Wrocław. – t. 19 (1993), p. 177–179.

7. Mažosios lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais : žinynas / do-
mas Kaunas ; lietuvos tsr valstybinis leidyklų, poligrafijos ir kny-
gų prekybos reikalų komitetas, lietuvos tsr knygų rūmų spaudos 
mokslinės techninės informacijos biuras ; [recenzavo: filologijos m. 
dr. prof. V. Žukas, g. garūnas]. – Vilnius : mokslas, 1987. – 175, 
[1] p. – turinys: Pratarmė ; mažosios lietuvos spaustuvių tyrinė-
jimai ; mažosios lietuvos spaustuvių veiklos 1524–1940 metais 
bruožai ; Poligrafijos įmonės ; Šaltiniai ir literatūra, p. 144–154 
[309 pavad.] ; abėcėlinė mažosios lietuvos periodinių leidinių (iki 
1940 m. ) rodyklė, p. 155–159 [133 pavad.] ; Poligrafijos įmonių 
ir poligrafijos darbuotojų rodyklė ; Пояснительные заметки ; er-
läuternde Bemerkungen. – tiražas 1000 egz.

 rec.: Knyga apie spaustuves / n. Vareikytė // Banga. – gargždai, 1987, 
geg. 5, p. 3; Wo typografiji maleje litwy a někotre konkluzije / frido 
Mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1987, č. 12, p. 386–387; 
Besprechungen und anzeigen / arthur Hermann. – Vok. // Zeitschrift für 
ostforschung. – jg. 38, H. 4 (1989), p. 583–585; recenzija / małgorzata 
Komza. – lenk. // studia o książce. – Wrocław. – t. 19 (1993), p. 177–179.
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1990

8. Развитие литовской книги Малой Литвы в 1808–1919 гг. : ав-
тореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук : специальность 07.00.02 – История СССР / 
Каунас Домас Домович ; Министерство народного образования 
Литовской ССР. Вильнюсский университет ; официальные оп-
поненты: доктор исторических наук прфессор Л. Н. Бичкаускас-
Гентвила, доктор филологических наук Л. Гинейтис, доктор исто-
рических наук профессор М. А. Ючас ; ведущая организация: 
Институт истории Академии наук Литовской ССР. – Вильнюс : 
Вильнюсcкий университет, 1990. – 44, [1] p. – rus. – Bibliogr.: 
p. 43–44 [22 pavad.]. – tiražas 150 egz.

 lit.: domas Kaunas – istorijos mokslų daktaras / Vladas Žukas. –  
Portr. // Bibliotekų darbas. – 1990, nr. 9, p. 19–20

1991

9. Lietuvių periodikos pirmtakas [„nusidavimai apie evangelijos 
prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“] / domas Kaunas ; lietuvos 
knygos draugija, martyno mažvydo fondas ; [dailininkė i. labu-
tytė ; redaktorė g. Bagdanavičiūtė]. – Vilnius, 1991. – 65, [3] p., 
2 iliustr. lap. – turinyje: Priedas: [j. f. Kelkio mirties registracijos 
akto originalas ir vertimas į lietuvių kalbą] ; Šaltiniai ir literatūra, 
p. 52–59 [125 pavad.] ; das erste litauische Periodikum ; Zusam-
menfassung. – skiriama martyno mažvydo pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų jubiliejui. – tiražas 3000 egz.

 rec.: lietuviškos knygos jubiliejui / janina Bačiliūnaitė // lietuvos ai-
das. – 1992, geg. 29, p. 15; Kas buvo pirmasis lietuviškas laikraštis? / jonas 
Bulota, Bronius Raguotis // lietuvos rytas. – 1992, birž. 19, p. 5; „nusida-
vimai apie ...“ / anzelmas Katkus // literatūra ir menas. – 1992, liep. 25 
(nr. 30), p. 4; „das erste litauische Periodikum“ / Hans Masalskis. – Vok. // 
mitteilungen der deutsch–litauischen literarischen gesellschaft e. V. – 
Hannover, 1993, nr. l, p. 7–9.

1992

10. Lietuviškosios knygos istorija : studijų priemonė / domas Kaunas ; 
Vilniaus universitetas ; [recenzavo: prof. V. Žukas, doc. V. stonienė, 
dėst. a. glosienė]. – Vilnius : Vu l-kla, 1992. – d. 1, mažosios 
lietuvos knyga. – 130 p. – turinys: Įvadas ; mažosios lietuvos lie-
tuvių knygos tyrinėjimų literatūra ir šaltiniai ; Knygos atsiradimas 
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ir raida feodalinėje baudžiavinėje epochoje (1547–1807) ; Knygos 
raida centralizuotos vokiečių valstybės kūrimosi ir stiprėjimo sąlygo-
mis (1808–1819) ; Knygos būklė mažosios lietuvos–Vokietijos po-
litinės konfrontacijos didėjimo sąlygomis (1920–1940) ; išvados ; 
Šaltiniai ir literatūra, p. 126–129 [56 pavad.]. – tiražas 500 egz.

 rec., anot.: naujas indėlis į mažosios lietuvos kultūros istoriją / Pra-
nas Martinkus. – tas pats laikr. rus. – (Knyga ir skaitytojas) // Klaipėda. – 
1992, kovo 4, p. 4; „Knygotyrininko domo Kauno „lietuviškosios kny-
gos istoriją“ išleido ...“. – (telefax) // gimtasis kraštas. – 1992, kovo 5–11 
(nr. 10), p. 2; lietuviškosios knygos raidos studija / audronė Glosienė // 
mažoji lietuva. – Klaipėda, 1992, kovo 13, p. 12; dar vienas žingsnis lie-
tuvių knygotyroje / dalia Užpelkienė // Pamarys. – Šilutė, 1992, kovo 14, 
p. 3; mažosios lietuvos knygų pasaulis / Vanda Stonienė. – iliustr. // tarp 
knygų. – 1992, nr. 4, p. 18–20; ne tik knygos, bet ir tautos formavi-
masis / liubomiras Viktoras Žeimantas. – tas pats laikr. rus. // Vakarinės 
naujienos. – 1992, birž. 25, p. 4.

11. Mažosios lietuvos knygynai : (iki 1940 metų) : žinynas / domas 
Kaunas ; spaudos departamentas prie lietuvos respublikos Vy-
riausybės, lietuvos knygų rūmai ; [dailininkė i. labutytė]. – Vil-
nius, 1992. – 293, [2] p. – turinys: Pratarmė ; Knygynai ir knygų 
prekybininkai ; Šaltinių ir literatūros sąrašas ; Knygynų ir knygi-
ninkų rodyklė. – tiražas 1500 egz. – isBn 5-89942-580-6.

rec.: Kelionė laike ir erdvėje / audronė Glosienė // Таrp knygų. – 1992, 
nr. 10, p. 21.

1993

12. Donelaičio žemės knygiai : bibliofilijos apybraižos / domas Kaunas ; 
[recenzavo humanitarinių mokslų daktaras algirdas matulevičius]. – 
Vilnius : mokslo ir enciklopedijų 1-kla, 1993. – 319, [1] p. : iliustr., 
portr. – (lietuviškai knygai 450). – turinys: Žodis knygos bičiuliui ; 
rašto ir spaudos darbuotojai ; Pirmose gretose ; nenusipelniusios 
užmaršties ; Knygos nuosavybės ženklai ; Bibliofilai ir bibliotekos ; 
die Buchliebhaber im lande von donelaitis : Zusammenfassung ; 
das Verzeichnis der illiustrationen ; Pavardžių rodyklė ; Vietovar-
džių rodyklė. – tiražas 7000 egz. – isBn 5-420-00512-3.

anot., rec.: apie knygas / ignas Raudys [j. Bulota] // respublika. – 
1994, vas. 3, p. 20; Pirmieji atsiliepimai apie knygas / antanas Balašai-
tis // Knygnešys. – 1994, nr. 2/3, p. 8–9; [recenzija] / antanas Bala- 
šaitis // naujasis dienovidis. – 1994, kovo 4, p. 14; naujos knygos, 1993 m. 
pabaigoje išleistos : apžvalga / K. Pulokas // mūsų žinios. – 1994, kovo 6 
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(nr. 12), p. 11; [recenzija] / arthur Hermann. – Vok. // nordost-archiv : 
Zeitschrift für regionalgeschichte. neue folge. – lüneburg. – Bd. 3, H. 2 
(1994), p. 642–648; tylieji spaudos darbininkai / Živilė Kriaučiūnienė. – 
iliustr. // tiesa. – 1994, bal. 8, p. 8; giesmė knygai / albinas Vaičiūnas // 
tarp knygų. – 1994, nr. 5, p. 10–11; Knyga – kaip mylimoji / algirdas 
Matulevičius // Voruta. – 1994, geg. 1–11 (nr. 17), p. 7; [anotacija] // 
mokslo lietuva. – 1994, geg. 4 (nr. 9), p. 4; apie donelaičio žemę / 
Vytautas Vitkūnas. – tas pats laikr. rus. // Vakarinės naujienos. – 1994, 
liep. 20, p. 9; ar reikia mažosios lietuvos kultūros istorijos? / Birutė 
Masionienė // literatūra ir menas. – 1994, rugpj. 13 (nr. 33), p. 13–14; 
Perskaičius „donelaičio žemės knygius“ / Birutė Masionienė. – faks. // 
metai. – 1994, nr. 10, p. 143–145; ein Buch über Bücher und Buchlieb-
haber im lande von donelaitis / [Hans Masalskis]. – Vok. // mitteilun-
gen der deutsch–litauischen literarischen gesellschaft e. V. – Hannover, 
1995, nr. 1, p. 11; Knygos ir jos bičiulių likimai / Vanda Stonienė // Kny-
gotyra. – [t.] 22 (1995), p. 148–151.

1996

13. Aušrininkas : tautinio atgimimo spaudos kūrėjas jurgis mikšas / 
domas Kaunas ; mažosios lietuvos fondas. – Vilnius : Kultūra, 
1996. – 245, [1] p. : iliustr. – turinyje: Šaltiniai ir literatūra, p. 198–
210 [188 pavad.] ; Zusammenfassung ; Pavardžių rodyklė ; Vieto-
vardžių rodyklė. – tiražas 3000 egz. – isBn 9986-435–03-X.

rec., anot.: Knyga apie beveik užmirštą aušrininką / Vytautas a. Jo-
nynas // draugas. – chicago, 1997, bal. 19 (nr. 76), priedas „mokslas, 
menas, literatūra“, p. 1–2, 4; Knyga apie užmirštą aušrininką / Paulius Ka-
ributas // Voruta. – 1997, vas. 7–14 (nr. 6), p. 14; Pristatyta monografija 
apie „aušros“ įkūrėją / milda Kuizinaitė // lietuvos rytas. – 1997, saus. 
24, p. 6; Knyga apie aušrininką / [s. Lukoševičius] // donelaičio žemė. – 
1997, sausis–vasaris (nr. 1/2), p. 8; aušrininko pėdsakais / B. Prėskienis // 
literatūra ir menas. – 1997, birž. 28 (nr. 26), p. 5; užmaršties ženklo auš-
rininkas / juozas Skomskis // Kauno diena. – 1997, vas. 7, p. 17; Knyga 
apie užmirštą aušrininką / leopoldas Stanevičius. – tas pats laikr. rus. // 
Vakarinės naujienos. – 1997, bal. 3, p. 4; ties naujausiomis domo Kauno 
knygomis / juozas Šikšnelis // tarp knygų. – 1997, nr. 7, p. 21–22; tra-
piai tautos atminčiai : ties naujausiomis domo Kauno knygomis / juozas 
Šikšnelis // Klaipėda. – 1997, rugpj. 8, p. 4; Paminklas kukliajam aušrinin-
kui / rimantas Vėbra // tarp knygų. – 1997, nr. 4, p. 22–24; nežinomas 
aušrininkas / agnė Žemaitytė // respublika. – 1997, saus. 24, p. 23.

14. Lietuviškoji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto atsiradimo lie-
tuvos didžiojoje Kunigaikštystėje iki lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 metais / [audronė glosienė, domas Kaunas, aušra 
navickienė, Vanda stonienė ; „Įžangos žodį“, p. 5–7, parašė domas 
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Kaunas]. – Vilnius : aB „Vilspva“, 1996. – 226, [1] p. : iliustr., 
portr., faks. – Bibliogr.: p. 221–225. – isBn 9986-14-062-5.

rec., anot.: Knyga apie lietuvišką knygą / Virga Liudaitė // diena. – 
1996, liep. 3, p. 2; Knygos istorijos metmenys / agnė Žemaitytė. – iliustr. // 
respublika. – 1996, liep. 4, p. 21; Knygos kelias / Paulina Žemgulytė // 
literatūra ir menas. – 1996, liep. 5, p. 15; mūsų gyvastingumo šaltinis / 
stasė Matulaitytė. – iliustr. // lietuvos aidas. – 1996, liep. 26, p. 21; lietu-
viškoji knyga / rasa Abeltinytė-Pakalkienė // Voruta. – 1996, rugpj. 1–15 
(nr. 29/30), p. 11; Žvilgsnis į lietuviškos knygos istoriją / remigijus Mi-
siūnas // lietuvos aidas. – 1996, rugpj. 24; Šiaurės atėnai. – 1996, rugpj. 
24 (nr. 32), p. 10; nauji lietuviškos istorijos puslapiai / rimantas Vėbra // 
Knygnešys. – 1996, nr. 11, p. 13.

15. Mažosios lietuvos knyga : lietuviškos knygos raida, 1547–1940 / 
domas Kaunas ; [Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukak-
ties minėjimo valstybinė komisija ; mažosios lietuvos fondas ; 
redagavo: gema Bagdanavičiūtė, aldona Bendorienė ; dailininkas 
eugenijus Karpavičius]. – [Vilnius] : Baltos lankos, [1996]. – 764, 
[2] p. : iliustr. – turinys: Pradžios žodis ; mažosios lietuvos lie-
tuviškos knygos tyrinėjimai ir vertinimai ; d. 1, lietuviškos kny-
gos atsiradimas ir raida feodalizmo epochoje (1547–1807) ; d. 2, 
Knygos raida imperinės vokiečių valstybės kūrimosi ir stiprėjimo 
sąlygomis (1808–1919) ; d. 3, Knygos būklė didėjant lietu-
vos ir Vokietijos konfrontacijai po mažosios lietuvos padalijimo 
(1920–1940) ; Pabaigos žodis ; Šaltiniai ir literatūra, p. 674–709 
[1396 pavad.] ; Pavardžių rodyklė / [sudarė teresė gužauskienė] ; 
Vietovardžių rodyklė / [sudarė teresė gužauskienė] ; das Buch in 
Kleinlitauen. – tiražas [2000] egz. – isBn 9986-813-28-Х.

rec., anot.: [anotacija] // Baltos lankos: a humanities and social scien-
ces publisher. – Vilnius, 1996. – P. 13, 15–16; monografija apie mažosios 
lietuvos knygas / [s. Lukoševičius] // donelaičio žemė. – 1997, balandis 
(nr. 4), p. 4; didieji leidiniai apie mažąją lietuvą / arnas Ališauskas // 
respublika. – 1997, bal. 7, p. 21; didelė mažosios lietuvos knyga / regi-
na Koženiauskienė // Knygotyra. – [t.] 33 (1997), p. 256–259; mažosios 
lietuvos lietuviškos knygos kelias / Vytautas Kutkevičius. – iliustr. // Švie-
sa. – jurbarkas, 1997, liep. 12, p. 7; Vadovas po mažosios lietuvos knygų 
pasaulį / Violeta Černiauskaitė // tarp knygų. – 1997, nr. 8, p. 22–23; 
Paminklas mažosios lietuvos knygai / alvydas Samėnas // Kauno diena. – 
1997, rugs. 10; litawska a serbska kniha / franc Šĕn. – sorb. // rozhlad. – 
Budyšin/Bautzen, 1997, č. 10, p. 374–375; senosios mūsų raštijos istori-
ja / Vytautas aleksandras Jonynas // draugas. – chicago, 1997, spal. 18 
(nr. 203), priedas „mokslas, menas, literatūra“, p. 1–2; lietuvos knygos = 
Books from lithuania, 1998 : [lietuvos leidyklų knygų katalogas Varšu-
vos mugėje]. – Vilnius : Vaga, [1998]. – isBn 5-415-01290-7. – P. 8; Ka-
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pitalinis knygotyros veikalas / albinas Jovaišas // Kultūros barai. – 1998, 
nr. 1, p. 75–76; [recenzija] / axel e. Walter. – Vok. // nordost-archiv : 
Zeitschrift für regionalgeschichte. neue folge. – lüneburg. – Bd. 7, H. 1 
(1998), p. 270–276; [recenzija] / friedrich Scholz. – Vok. // Zeitschrift 
für ostmitteleuropa-forschung. – jg. 48, H. 4 (1999), p. 612.

1997

16. Klaipėdiškė : susitikimų ir pokalbių su ieva simonaityte užrašai / 
domas Kaunas. – Vilnius : lietuvos rašytojų s-gos 1-kla, 1997. – 
125, [2] p., [12] iliustr. lap. – tiražas 2000 egz. – isBn 9986-39-
006-0.

rec., anot.: [anotacija] // Knygnešys. – 1997, nr. 2, p. 8; dvi naujos 
domo Kauno knygos / aldona Vareikienė // Banga. – gargždai, 1997, 
kovo 22; apie ievą simonaitytę ir Klaipėdos kraštą / elena Skaudvilaitė // 
Banga. – gargždai, 1997, birž. 28, p. 5; ties naujausiomis domo Kauno 
knygomis / juozas Šikšnelis // tarp knygų. – 1997, nr. 7, p. 21–22; tra-
piai tautos atminčiai : ties naujausiomis domo Kauno knygomis / juozas 
Šikšnelis // Klaipėda. – 1997, rugpj. 8, p. 4.

1999

17. Knygos dalia : mažosios lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai / 
domas Kaunas. – Vilnius : Pradai, 1999. – 325, [1] p. : iliustr., 
faks., portr. – Bibliogr. str. gale. – asmenvardžių rodyklė ; Vieto-
vardžių rodyklė. – isBn 9986-943-25-6. 

rec., anot.: „Pradų“ leidyklos knygos // Knygų aidai. – 1999, nr. 2, 
p. 8; Kam svarbi knygos dalia ... / Violeta Bražinskienė // Plungė. – 1999, 
spal. 12, p. 5.

2000

18. Mažosios lietuvos veidai ir vaizdai : 1885–1940 metų ikonografi-
ja : [albumas] / domas Kaunas ; [vertė gražina Vasiliauskienė]. – 
Vilnius : Valstybės žinios, 2000. – 438, [1] p. : iliustr., faks. – 
Įvadas ir iliustracijų parašai vokiečių k. – Bibliogr.: p. 429–430 
(56 pavad.). – tiražas 2000 egz. – isBn 9986-18-064-3.

rec., anot., lit.: rare glimpse into a lost world / Howard Jarvis. – angl. // 
The Baltic times. – riga, 2001, febr. 15–21, p. 20; neue Bücher / Horst 
Röhling. – Vok. // mitteilungen arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken 
und dokumentationsstellen der ost-, ostmittel- und südosteuropafors-
chung (aBdos). – Berlin. – jg. 20, nr. 2 (2000), p. 24; gesichter und 
ansichten aus Klein-litauen; ikonographischer Bildband 1885–1940 / 
Hans Masalskis. – Vok. // mitteilungen der deutsch–litauischen litera-
rischen gesellschaft e. V. – Hannover, 2000, nr. 1, p. 11; lietuvininkė 
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eva labutytė: „... tą knygą maža glostyti, ją būtina pabučiuoti“ / steponas 
Lukoševičius. – iliustr. // donelaičio žemė. – 2000, kovas (nr. 82), p. 1, 
2; mokslo knygų pristatymas : „mažosios lietuvos veidai ir vaizdai“ / Vy-
tautas Redaitis // lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2000, nr. 3, p. 9; 
Plungės knygiai Vilniaus m. mažvydo bibliofilų klube / gintautas Čer-
neckis // Plungė. – 2000, kovo 14, p. 7; atgaivintos brangios akimirkos / 
arnoldas Piročkinas. – iliustr. // Voruta. – 2000, kovo 18 (nr. 11/12), 
p. 3; liuteronų balsas. – 2000, nr. 4, p. 25; svečiuose mažosios lietuvos 
tyrėjas profesorius domas Kaunas / juozas Šikšnelis // Klaipėda. – 2000, 
bal. 7, p. 14; didelė dovana mažajai lietuvai / dana Junutienė. – Portr. // 
Pamarys. – Šilutė, 2000, bal. 8, p. 8; Paminklas lietuvininkų genčiai / ar-
noldas Piročkinas // 7 meno dienos. – 2000, geg. 12 (nr. 19), p. 4; mažoji 
lietuva didelėje knygoje / č. Senkevičius // tėviškės žiburiai. – torontas, 
2000, birž. 13, p. 5; [anotacija] / parengė gintarė adomaitytė // ekstra. – 
2000, nr. 16, p. 21.

2004

19. Knygos kultūros karininkas / domas Kaunas. – Vilnius : Valstybės 
žinios, 2004. – 203, [1] p. : iliustr., faks. – santr. angl. – r-klės: 
p. 189–203. – Bibliogr.: p. 181–182. – tiražas 700 egz. – isBn 
9986-18-128-3. 

rec., anot.: nauja kraštiečio knyga / danguolė Ažaneckienė. – nuotr. – 
(susitikimas) // Plungė. – 2004, birž. 15, p. 3; Kelios pastabos monografijos 
apie bibliofilą ir karininką Petrą jakštą paraštėse / dr. arvydas Pacevičius. – 
nuotr. // mokslo lietuva. – 2004, rugs. 23–spal. 6 (nr. 16), p. 18–19. – 
tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per inter-
netą: <http://ml.lms.lt/ml/200416/20041614.htm>.; monografija apie 
bibliofilą Petrą jakštą / arvydas Pacevičius // Knygotyra. – t. 43 (2004), 
p. 219–223. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Priei-
ga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/43/straipsniai/
str15.pdf>; „Bibliofilija susirgęs bibliofilu miršta“ / alma Braziūnienė // 
nemunas. – 2004, spal. 21–27 (nr. 27), p. 12. – tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://test.svs.lt/? 
nemunas;number(106);article(2184); iškilus paminklas knygos žmogui 
ir jo darbams / prof. mečislovas Treinys // formatas. – 2004, nr. 10, p. 10; 
su meile apie knygių ir jo knygas / prof. arnoldas Piročkinas // Voruta. – 
2004, lapkr. 13 (nr. 21), p. 1, 3.

20. Mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas : vertės ir interesų 
sankirtos požiūriu / domas Kaunas. – Vilnius : Vilniaus universi-
teto leidykla, 2004. – 75, [1] p. : iliustr., faks. – santr. angl. – Bib-
liogr.: p. 70–75. – tiražas 1000 egz. – isBn 9986-19-681-7. 

rec.: Kultūros paveldas ir jo likimas / stasys Mėlinauskas // Pamarys. – 
Šilutė, 2004, lapkr. 9, p. 4; mūsų pareiga – priešintis abejingumo šmėklai / 
S. L. [steponas Lukoševičius] // donelaičio žemė. – 2004, gruodis (nr. 12), 
p. 4.
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2009

21. Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai / 
domas Kaunas ; recenzentai: doc. dr. aušra navickienė, dr. nijolė 
lietuvninkaitė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. – 
400, [3] p. : iliustr., faks., portr. – asmenvardžių ir vietovardžių  
r-klės: p. 377-400. – tiražas 500 egz. – isBn 978-9955-33-364-7.

rec.: naujas leidinys apie knygos kultūros istoriją ir jos kūrėjus / 
dr. aušra Navickienė. – nuotr. // Žemaičių bibliofilas. – Plungė, 2009, 
vas. 12, p. 7.

II. sudarytojas, rengėjas

1979

22. Mažosios lietuvos knygynai : (iki 1923 m.) : metodiniai nu-
rodymai knygos istorijos kurso klausytojams, smd knygotyri-
niams būreliams / domas Kaunas ; ltsr aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus universitetas. – Vilnius : 
ltsr aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, 1979. – 
72 p. : lent. – tiražas 300 egz.

rec., ref.: apie mažosios lietuvos knygynus / P. Aukštaitis [P. Martin-
kus]. – tas pats laikr. rus. – (Knygų pasaulyje) // tarybinė Klaipėda. – 
1980, kovo 11, p. 3; [referatas] / m. Zarauskaitė // tarybų lietuvos vi-
suomenės mokslai. istorija. – 1980, nr. 8, p. 11–12.

1980

22a. Bernardo Aleknavičiaus fotodiptichų paroda „lietuvininkai“ : ka-
talogas / lietuvos tsr paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 
Klaipėdos miesto skyrius ; [konsultavo ir pratarmę parašė d. Kau-
nas]. – Klaipėda : [s. n.], 1980. – 16 p. : iliustr.

1984

23. Knygotyros pagrindų ir knygos istorijos kurso programa : bibliote-
kininkystės ir bibliografijos specialybės studentams / lietuvos tsr 
aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus ... uni-
versitetas ; [knygotyros pagrindų programą sudarė vyr. dėst. d. Kau-
nas]. – Vilnius, 1984. – 35 p. – turinyje: Pratarmė ; Knygotyros pa-
grindų ir knygos istorijos kurso teminis planas (dieninis skyrius) ; 
Knygotyros pagrindai ; literatūra. – tiražas 250 egz.
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1985

24. Vladas Žukas : bibliografinė rodyklė / lietuvos tsr valstybinė 
respublikinė biblioteka ; [sudarytojai: d. Kaunas, e. macevičiū-
tė, Ž. Zaveckienė ; spec. redaktorė s. Šimakauskienė]. – Vilnius : 
VrB, 1985. – 56, [3] p., 1 portr. lap. – tiražas 300 egz. 

1985–1990

25. Lietuvos bibliografija = The bibliography of lithuania = litauische 
Bibliographie / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka, 
Vilniaus universiteto biblioteka, lietuvos mokslų akademijos bi-
blioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [redaktorių kolegija: 
domas Kaunas … ir kt.]. – serijos a, t. 1–2 bendr. antr.: lietuvos 
tsr bibliografija. – Vilnius, 1969– .

serija a: Knygos lietuvių kalba = Books in lithuania = litauische Bü-
cher / [sudarytojai: ... ist. m. kand. doc. domas Kaunas ... ir kt.]. – Vil-
nius, 1969– .

t. 1, 1547–1861 : papildymai. – 1990. – 151, [1] p. : iliustr. – tiražas 
3000 egz. – isBn 5-417-00204-6.

Т. 2, 1862–1904. Kn. 1 : А–Р / [sudarytojai: domas Kaunas … ir 
kt. ; atsakingasis redaktorius algimantas lukošiūnas]. – Vilnius : mintis, 
1985. – 955, [3] p. : iliustr. – tiražas 3000 egz.

t. 2, 1862–1904. Kn. 2: r–Ž : Vaizduojamasis menas. afišos. gai-
dos. Žemėlapiai / [sudarytojai: ... ist. m. kand. doc. domas Kaunas ... ir 
kt.]. – Vilnius : mintis, 1988. – 852, [3] p. : iliustr. – tiražas 3000 egz.

1986

26. Kaip ąžuols drūts prie nemunėlio : iš mažosios lietuvos XiX a.–
XX a. pradžios lietuvių poezijos / tekstus parengė, įvadą „lietu-
vininkų eilėraštis : nuo K. g. milkaus iki i. simonaitytės“, 
p. 5–30, ir paaiškinimus parašė domas Kaunas. – Vilnius : Vaga, 
1986. – 427 p., 16 iliustr. lap. – (Poezijos b-ka „Versmės“). – 
Bib liogr. išnašose. – tiražas 5000 egz.

rec., anot.: lietuvininkų poezija / g. Serapinienė // gimtasis kraštas. – 
1987, saus. 29–vas. 4 (nr. 5), p. 8; naujos knygos. – tas pats laikr. 
rus. // Vakarinės naujienos. – 1986, gruod. 22, p. 2; Buchbesprechung: 
Kaip ąžuols drūts prie nemunėlio ... / [Hans Masalskis]. – Vok. // ne-
muno kraštas. – Witzenhausen/Werra, 1987, nr. 1, p. 30; naujos kny-
gos // aušra. – seinai, 1987, nr. 1, p. 35; městno surowina w poetiskim 
tworjenju małeje litwy / frido Mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/
Bautzen, 1987, č. 3, p. 85–86; „Kaip ąžuols drūts prie nemunėlio“ / Pe-
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tras Jakštas. – (naujų knygų lentynoje) // Komunistinis darbas. – Šilutė, 
1987, kovo 14, p. 3–4; mažosios lietuvos poezija / B. Masionienė // li-
teratūra ir menas. – 1987, rugs. 5 (nr. 36), p. 6–7; aidas nuo nemuno / 
V. Gasiliūnas // Pergalė. – 1988, nr. 5, p. 175–179; Kaip ąžuols drūts 
prie nemunėlio / Kazys Barėnas // draugas. – chicago, 1988 (nr. 231), 
p. 3–4.

1987

27. Bibliotekų istorija : seminarų planai bibliotekininkystės ir biblio-
grafijos specialybės studentams / parengė d. Kaunas ; lietuvos tsr 
aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus ... 
universitetas. – Vilnius, 1987. – 15, [1] p. – tiražas 500 egz.

28. Knygotyros pagrindų ir knygos istorijos kurso programa bibliote-
kininkystės ir bibliografijos specialybės studentams / lietuvos tsr 
aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus ... 
universitetas ; [knygotyros pagrindų programą sudarė doc. d. Kau-
nas ; recenzavo prof. l. Vladimirovas]. – 2-asis patais. leid. – Vil-
nius, 1987. – 35, [1] p. – tiražas 500 egz.

1988

 Lietuvos bibliografija. serija a, Knygos lietuvių kalba. – t. 2, 
1862–1904. Kn. 2: r–Ž. – Žr. 25.

1991

29. Knygos istorija : seminarų planai / parengė Vanda stonienė, do-
mas Kaunas ; Vilniaus universitetas. – [Vilnius] : Vu l-kla, 1991. – 
19, [1] p. – turinys: užsienio knygos istorija ; lietuvos knygos is-
torija. – tiražas 190 egz.

30. Steponavičius, Juozas. „ryto“ akcinė bendrovė Klaipėdoje : in-
formacinis leidinys, skiriamas įmonės 70-mečiui / spaudai paruošė 
ir pratarmę [„Pastabos neskelbtam rankraščiui“, p. 5–12] parašė 
d. Kaunas. – Klaipėda : rytas, 1991. – 47 p. – tiražas 500 egz.

rec.: septynios dienos / P. Žemgulytė // literatūra ir menas. – 1991, 
lapkr. 16, p. 2; „ryto“ spaustuvei – buvusiai ir esamai / Vanda Stonienė // 
tarp knygų. – 1991, nr. 12, p. 18.

1995

32. Bibliofilo biblioteka : katalogas / domas Kaunas ; lietuvos nacio-
nalinė martyno mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros 
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centras, martyno mažvydo bibliofilų klubas. – Vilnius, 1995. – 
d. 1 : didžiosios lietuvos ir jaV lietuvių lietuviškieji leidiniai. – 
171, [1] p. – turinys: Bibliofilo žvilgsnis ; Knygos, brošiūros, 
smulkieji spaudiniai ; rodyklės: autoriai, vertėjai, redaktoriai, 
sudarytojai ; antraštės ; spaustuvės ; leidyklos ir leidėjai ; Knygų 
dailininkai ; Knygų nuosavybės ženklai ; Knygų įrašuose minimi 
asmenvardžiai ; Knygų įrašuose minimi pavadinimai ir vietovar-
džiai ; dedikacijų autoriai ; Knygų įstaigų ženklai ; Įvairūs ants-
paudai ; asmenys ir įstaigos, iš kurių gautos ir įsigytos knygos. – 
tiražas 100 egz.

rec.: Bibliofilinis leidinys apie įspūdingą knygų kolekciją / gintautas 
Černeckis. – iliustr. // Plungė. – 1997, rugpj. 5, p. 4.

33. Knygotyros pagrindai : kurso programa / parengė prof. domas 
Kaunas ; Vilniaus universitetas. – [Vilnius] : Vu 1-kla, 1995. – 
11, [1] p. – literatūros sąrašas, p. 9–11. – tiražas 150 egz.

34. Lietuvos knygos istorija : studijų vadovas / Vilniaus universitetas ; 
[parengė prof. domas Kaunas ; recenzavo: doc. a. glosienė, doc. 
V. stonienė, doc. i. Valikonytė]. – [Vilnius] : Vu 1-kla, 1995. – 
45, [1] p. – turinys: Pratarmė ; teorijos klausimai ; Knygos istorio-
grafija ; Knygos istorija ; literatūra ir šaltiniai, p. 42–45. – tiražas 
200 egz. – isBn 9986-19-143-2.

anot.: sausio mėnesio knygos // Knygnešys. – 1996, nr. 1/2, p. 21.

1997

 Knygotyra : enciklopedinis žodynas. – Žr. 580.

35. Lietuvos knygos istorija : studijų vadovas / parengė domas Kaunas ; 
Vilniaus universitetas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – [Vilnius] : Vu 
1-kla, 1997. – 45, [1] p. – isBn 9986-19-275-7.

1998

36. Knygos istorija : seminarų planai / parengė: doc. Vanda stonienė, 
prof. domas Kaunas ; Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakul-
tetas. Knygotyros katedra. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius, 
1998. – 23, [1] p. – turinys: užsienio knygos istorija ; lietuvos 
knygos istorija. – tiražas 250 egz. – isBn 9986-19-315-X.

37. Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis : dokumentai, bibliografija, 
kronika / Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minė-
jimo valstybinė komisija, lietuvos nacionalinė martyno mažvydo 
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biblioteka ; parengėjai: rasa Būdvytytė, Petronėlė grybauskienė, 
danutė sipavičiūtė ; sudarytojas-redaktorius domas Kaunas ; at-
sakomoji redaktorė teresė gustienė. – Vilnius : Pradai, 1998. – 
525, [1] p. : iliustr. – isBn 9986-943-10-8.

rec.: Pirmosios lietuviškos knygos sukakties platumos / nijolė Lie-
tuvninkaitė // Kauno diena. – 1999, bal. 3, p. 18; Pirmosios lietuviškos 
knygos sukakties panorama / nijolė Lietuvninkaitė. – iliustr. // mokslo 
lietuva. – 1999, bal. 22–geg. 5 (nr. 8), p. 12–13.

2000

38. Bibliografija: studijos ir mokslas : tarptautinis knygotyros semina-
ras, skirtas Knygotyros katedros ir prof. Vlado Žuko sukaktuvėms, 
Vilniaus universiteto bibliotekos P. smuglevičiaus salė, 2000 m. 
rugsėjo 28–29 d. : [programa] / Vilniaus universitetas. Komuni-
kacijos fakultetas. Knygotyros katedra ; [sudarė: d. Kaunas, o. ja-
nonis]. – Vilnius : Vu Komunikacijos fak., 2000. – 19, [1] p. : 
faks. – tiražas 200 egz.

39. Knygotyra : kurso programa / domas Kaunas ; Vilniaus uni- 
versitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros katedra. – Vil-
nius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fak., 2000. – 19, 
[1] p. : iliustr. – tiražas 200 egz.

40. Knygotyros katedra, 1940–1990–2000 : informacinis leidinys / 
Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas ; [sudarė ir pratar-
mę, p. 5–6, parašė d. Kaunas ; redaktorių kolegija: o. janonis (vyr. 
redaktorius), a. navickienė, j. Zinkevičienė ; į anglų kalbą vertė 
e. macevičiūtė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2000. – 
145, [1] p., [4] iliustr. lap. – santr. angl. – tiražas 300 egz. – isBn 
9955-446-01-3.

2001

41. Basanavičius, Jonas. medega d-ro jurgio sauerweino biografijai / 
jonas Basanavičius ; parengė, įžangos straipsnį ir paaiškinimus pa-
rašė domas Kaunas. – Vilnius : Valstybės žinios, 2001. – 339 p. : 
iliustr. – Virš. aut. ir antr. nenurodyti. – santr. angl., vok. – as-
menvardžių bei vietovardžių ir vandenvardžių r-klės / sudarė Virgi-
nijus gasiliūnas, p. 325–339. – Bibliogr. įž. str. išnašose. – tiražas 
[1500] egz. – isBn 9986-18-094-5.

rec., anot.: [recenzija] / arthur Hermann. – (rezensionen). – Vok. // 
annaberger annalen. – Bonn, 2001, nr. 9, p. 274–276; išleista jono Ba-
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sanavičiaus „medega d-ro jurgio sauerweino biografijai“. – reprod. // 
seimo kronika. – 2001, nr. 25, p. 175; „jūs man dabar esat lietuva ...“ 
(j. B.) / g. Černeckis // donelaičio žemė. – 2002, sausis–vasaris (nr. 1/2), 
p. 3, 8; Basanavičiaus paruošta lietuvių bičiulio biografija / ieva Adoma-
vičienė. – nuotr. // tėviškės žiburiai. – torontas, 2002, geg. 7 (nr. 18), 
p. 7; eine beachtenswerte erscheinung / Hans Masalskis. – Vok. // iii. 
internationales sauerwein-symposion in dovre, 9.–12. august 2000. – 
dovre, 2003. – isBn 82-994046-2-2. – P. 346–349.

42. Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / Vilniaus universiteto Kny-
gotyros katedra, martyno mažvydo bibliofilų klubas, simono dau-
kanto bibliofilų klubas, XXVii knygos mėgėjų draugija ; sudarė ir 
pratarmę parašė domas Kaunas. – [Vilnius] : Vilniaus universite-
to leidykla, 2001. – 143, [1] p. : iliustr. – asmenvardžių rodyklė: 
p. 137–143. – tiražas 300 egz. – isBn 9986-19-395-8.

rec., anot.: Pravertos asmeninių bibliotekų durys / gintautas Černec-
kis // Plungė. – 2001, geg. 9, p. 5; Knyga visiems įdomi / dalė Lukienė // 
draugas. – chicago, 2001, birž. 16 (nr. 117), priedas „literatūra, menas, 
mokslas“, p. 4; mintys apie asmenines bibliotekas / daiva Narbutienė // 
tarp knygų. – 2001, nr. 7/8, p. 14–16; Knyga apie meilę knygai / Vita 
Mozūraitė // Knygotyra. – t. 38 (2002), p. 356–358. – tas pats: [interak-
tyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/38/rec02.pdf>. 

43. Bury, Richard de. Philobiblon, arba apie meilę knygoms = Philo-
biblon, sive de amore librorum / richard de Bury ; [vertėja i. jac-
kevičienė ; redaktorė o. daukšienė ; dailininkė e. m. ložytė ; 
projekto kuratorius d. Kaunas]. – Vilnius : Baltos lankos, 2001. – 
cXXVii, 23, [2] p. – Virš. aut. ir antr. nenurodyti. – gretut. teks-
tas liet., lot. – Bibliogr.: p. 11–12. – tiražas [1000] egz. – isBn 
9955-00-069-4.

2002

44. martyno Mažvydo bibliofilų klubas : žinių knygelė / Vilniaus uni-
versiteto Knygotyros katedra ; [sudarytojas d. Kaunas]. – Vilnius : 
Vilniaus universiteto Knygotyros katedra, 2002. – 30, [1] p. – 
santr. angl. – tiražas 222 egz. – isBn 9955-446-03-X.

45. motiejus Valančius Žemaičiuose : Plungės bažnyčios vizitacija 
1850 metais / sudarė, parengė ir įvado straipsnį parašė domas Kau-
nas ; [iš lenkų kalbos vertė B. mikalonienė, iš lotynų kalbos ver-
tė o. daukšienė]. – Vilnius : Valstybės žinios, 2002. – 79, [1] p., 
[4] iliustr. lap. – dalis gretut. teksto liet., lenk. ir liet., lot. – Bib-
liogr. įž. str. išnašose. – tiražas 700 egz. – isBn 9986-18-096-1.
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rec., anot.: [recenzija] / parengė jolita Sarcevičienė // lietuvos istorijos 
metraštis. – 2001, [t.] 2 (2002), p. 199; Knyga traukia atsiversti, žiūrėti, 
skaityti / alina Milašienė // Plungė. – 2002, geg. 15 (nr. 55), p. 4.

2003

46. Jakštas, Petras. Knygos / Petras jakštas ; parengė, įvado straips-
nį ir paaiškinimus parašė domas Kaunas. – Vilnius : uaB ,,Petro 
ofsetas“, 2003. – 169, [1] p. : iliustr., faks., portr. – santr. angl. – 
Vardų r-klė: p. 163–169. – Bibliogr. išnašose. – isBn 9955-534-
31-1.

rec., anot.: ypatinga meilė – knygai / leonas Gudaitis // forma-
tas. – 2003, nr. 4, p. 19; Žmogus ir knyga / romualda Dobranskienė // 
Pamarys. – Šilutė, 2003, geg. 30, p. 5; jakštas, Petras. Knygos / mikas Vai-
cekauskas. – (Knygų mugė) // naujasis židinys-aidai. – 2003, nr. 6, p. 357; Pe-
tro jakšto „Knygos“ / alma Braziūnienė // literatūra ir menas. – 2003, 
birž. 27 (nr. 26), p. 7. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 
29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=2676; 
apie Petro jakšto „Knygas“ / genovaitė Raguotienė // Knygotyra. – t. 40 
(2003), p. 364–366; Petro jakšto bibliofilinis veikalas „Knygos“ / gin-
tautas Černeckis // Plungė. – 2003, rugpj. 19, p. 4; Prasminga pažintis su 
bibliofilu Petru jakštu / nijolė Lietuvninkaitė // mokslo lietuva. – 2003, 
rugs. 25 (nr. 16), p. 15; „nepriklausoma laikysena … leido stovėti pa-
kelta galva …“ : lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetį pasitinkant / ona 
Voverienė. – nuotr. – (asmenybė) // lietuvos aidas. – 2004, vas. 6, p. 9. 

47. Jakštas, Petras. tilžės bažnyčios ; Kuršiai ir jų kalba / Petras jakš-
tas ; [sudarė d. Kaunas]. – Vilnius : Valstybės žinios, 2003. – 63, 
[1] p. : iliustr., faks. – tiražas [400] egz. – isBn 9986-18-111-9.

rec., anot.: Pamario kultūrologo knyga // donelaičio žemė. – 2003, 
gegužė–birželis (nr. 5/6), p. 4; naujos knygos // mažosios lietuvos fon-
das : 2003 m. antrasis aplinkraštis ir 34-oji aukų suvestinė. – [Vilnius, 
2003]. – P. 9.

48. Knygos nuosavybės ženklai kaip knygos kultūros paveldas : kny-
gotyros konferencijos programa : 2003 m. rugsėjo 18–19 d. / Vil-
niaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir doku-
mentotyros institutas ; [parengė: domas Kaunas, aušra navickie-
nė ; į anglų kalbą vertė elena macevičiūtė]. – [Vilnius : Vilniaus 
universitetas, 2003]. – 16, [4] p. : iliustr. – gretut. tekstas liet., 
angl. – tiražas 200 egz.

49. Ne krūmas, bet su lapais, ne marškiniai, bet susiūti, ne žmogus, 
bet šnekėti moka : knygelė bibliofilo lentynai / [martyno mažvydo 
bibliofilų klubas ; parengė domas Kaunas ; sudarė: giedrė Bufie-
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nė, rasa Kašėtienė]. – Vilnius : martyno mažvydo bibliofilų klu-
bas, 2003. – 22, [1] p. : iliustr. – tiražas [333] egz. – isBn 9955-
534-49-4.

rec.: naujas bibliofilų leidinys / daiva Narbutienė // tarp knygų. – 
2004, nr. 2, p. 16–17. 

2004

50. Lietuvos knygos veikėjai [elektroninis išteklius] = The workers of 
the lithuanian book : biografijų žodynas / darbo grupė: vyr. re-
daktorius domas Kaunas, sudarytojas osvaldas janonis, techninė 
redaktorė iveta jakimavičiūtė, redaktorius stilistas Vituolis jone-
liūnas. – Vilnius : Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 
Knygotyros ir dokumentotyros institutas, 2004. – 1 elektron. opt. 
diskas (cd-rom) + 1 įd. lap. – turinyje domo Kauno straipsniai 
3 aut. lankų apimties. – isBn 9986-680-27-1.

rec., anot.: elektroninėje knygoje „lietuvos knygos veikėjai“ – žinios 
apie žymius asmenis / „u. V.“ inform. // universitas Vilnensis. – 2005, 
vasaris (nr. 1), p. 9; didelio lietuvos knygotyrinės biografistikos darbo 
pradžia / aivas Ragauskas, Vigintas Stancelis // Knygotyra. – t. 44 (2005), 
p. 283–291; Keli žodžiai dėl biografijų žodyno „lietuvos knygos veikėjai“ / 
lina Kanopkienė // lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003/2004. – 
Vilnius, 2006. – P. 147.

51. Majoras Petras jakštas : karininkas, tyrėjas, žurnalistas, bibliofi-
las : bibliografijos rodyklė / Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, Vilniaus uni-
versiteto biblioteka, Šilutės frydricho Bajoraičio viešoji biblioteka ; 
[sudarė: nijolė giniotienė, domas Kaunas, regina Pastarnokienė, 
nijolė Šulgienė, Virginija Veiverienė]. – Vilnius : generolo jono 
Žemaičio lietuvos karo akademija, 2004. – 86, [14] p. : iliustr. – 
tiražas 150 egz. – isBn 9955-423-29-3. – tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2009 m. vas. 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
kam.lt/easyadmin/sys/files/jaKstas.pdf>.

52. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 2004–2008 metų 
strateginis raidos planas / parengė: domas Kaunas, Zenona at-
kočiūnienė, arvydas Pacevičius, ramunė Petuchovaitė, marija 
stonkienė, renata matkevičienė, irena Buračaitė ; [„Pratarmę“, 
p. 5–6, parašė d. Kaunas]. – Vilnius, 2004. – 40, [1] p. – tiražas 
120 egz.
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2005

53. Jurkaitynas : truikių šakos jurkaičių genealoginių ir biografinių 
žinių lentyna / parengė domas Kaunas. – Vilnius : Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 2005. – 75, [1] p. – tiražas [150] egz. – isBn 
9986-19-760-0.

54. Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys / [redakto-
rių kolegija: d. Kaunas (sudarytojas ir vyr. redaktorius) … ir kt. ; 
„Pratarmę“, p. 7–11, parašė d. Kaunas]. – Vilnius : Versus aureus, 
2005. – 239, [1] p. : portr. – asmenvardžių r-klė: p. 238–239. – 
tiražas 1000 egz. – isBn 9955-601-87-6.

rec.: leidinys apie šiuolaikinę knygą, knygos mokslą ir meilę knygoms / 
aušra Navickienė // tarp knygų. – 2006, nr. 3, p. 21–22; naujajame leidi-
nyje – dešimt pašnekesių apie knygas ir bibliofilijos kultūrą / tomas Petrei-
kis // Plungė. – 2006, geg. 30, p. 5; svarstymai apie knygos kultūrą / Živilė 
Zavadskytė-Zakarauskienė // Knygotyra. – t. 47 (2006), p. 307–311. – tas 
pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/47/ZiVile_ZaVadsKy-
te-ZaKarausKiene.pdf>.

55. Knygotyros istoriografija : knygotyros magistrantūros studijų 
kurso programa ir kolokviumų planai / Vilniaus universitetas. Ko-
munikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; 
parengė domas Kaunas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 
2005. – 22, [1] p. – Bibliogr. sk. gale. – tiražas [99] egz. – isBn 
9986-19-769-4.

56. Mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas : konferencijos pro-
grama / Vilniaus universitetas, lietuvos mokslų akademija ; paren-
gė domas Kaunas. – Vilnius, 2005. – 28 p. – tiražas 300 egz.

2006

57. Knygos mokslas lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse nuo 1918 metų 
iki antrojo pasaulinio karo pabaigos : tarptautinės knygotyros kon-
ferencijos programa / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakul-
tetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; [parengė: domas 
Kaunas, aušra navickienė ; į anglų kalbą vertė elena macevičiūtė]. – 
Vilnius : [Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros 
ir dokumentotyros institutas], 2006. – 23, [1] p. : iliustr. – gretut. 
tekstas liet., angl. – antr. iš virš. – tiražas 250 egz.

58. Knygotyra : [vadovėlis] / Vilniaus universitetas. Komunikacijos 
fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; [redaktorių 
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kolegija: domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius) ... ir kt. ; 
įvadą „Pratarmė“, p. 11–22, parašė domas Kaunas]. – Vilnius : 
Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 399, [4] p. : iliustr., faks. – 
asmenvardžių r-klė: p. 397–400. – Bibliogr.: p. 341–346 (113 pa-
vad.). – tiražas [500] egz. – isBn 9986-19-928-X.

rec.: Kvietimas į knygotyros studijas / nijolė Lietuvninkaitė // Kny-
gotyra. – t. 49 (2007), p. 269–271. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 
2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/
fileadmin/Knygotyra/49/269-271.pdf>. 

59. Lietuvos knygos istorija : seminarų planai / Vilniaus universitetas. 
Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institu-
tas ; parengė domas Kaunas. – Vilnius : Vilniaus universiteto lei-
dykla, 2006. – 31, [1] p. – Bibliogr. sk. gale. – tiražas 200 egz. – 
isBn 9986-19-873-9.

60. Mažosios lietuvos kultūros paveldas : [konferencijos „mažosios 
lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 m. rugsėjo 22–24 d.) 
medžiaga] / Vilniaus universitetas, lietuvos mokslų akademija ; [re-
daktorių kolegija: domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius)  ... 
ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 396, 
[1] p. : iliustr., faks. – str. liet., rus. – dalis gretut. teksto liet., angl., 
vok. – santr. liet., angl., vok. – asmenvardžių r-klė: p. 383–396. – 
Bibliogr. str. gale. – tiražas [800] egz. – isBn 9986-19-956-5. 

rec.: Knyga apie mažosios lietuvos kultūros paveldą / Vytautas Žei-
mantas. – nuotr. // lietuvos aidas. – 2007, liep. 28, priedas „naujausios 
žinios“, p. 4; liep. 30, priedas „naujausios žinios“, p. 4.

2007

61. Knygotyra : [vadovėlis] / Vilniaus universitetas. Komunikacijos 
fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; [redaktorių 
kolegija: domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius) ... ir kt.]. – 
2-asis leid. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. – 399, 
[4] p. : iliustr., faks. – asmenvardžių r-klė: p. 397–400. – Bibliogr.: 
p. 341–346 (113 pavad.). – tiražas [500] egz. – isBn 978-9986-
19-928-1.

62. Rankraštinis ir spaudos paveldas išsaugojant lietuvos ir kitų Balti-
jos šalių išeivijos tautinį tapatumą : tarptautinės knygotyros konfe-
rencijos programa, 2007 m. rugsėjo 27–28 d., [Vilnius] / Vilniaus 
universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumen-
totyros institutas ; [parengė: domas Kaunas, remigijus misiūnas, 
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aušra navickienė ; į anglų kalbą vertė elena macevičiūtė]. – [Vil-
nius : Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas, 2007]. – 24, 
[1] p., įsk. virš. : faks. – gretut. tekstas liet., angl. – tiražas 250 egz.

63. Hermannas Sudermannas savo ir mūsų knygose : iki antrojo pa-
saulinio karo pabaigos išleistų rašytojo knygų parodos katalogas / 
Šilutės rajono savivaldybės fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ; 
pagal asmeninį rinkinį parengė domas Kaunas. – Vilnius : Valsty-
bės žinios, 2007. – 33, [3] p. įsk. virš. : iliustr. – santr. vok. – tira-
žas 200 egz. – isBn 978-9986-18-171-2.

anot.: mažosios lietuvos vokiečių rašytojų knygų katalogas / gintautas 
Černeckis // Plungė. – 2007, gruod. 14, p. 7.

2008

64. Visos Vydūno knygos : Vydūno gyvenimo metų leidinių katalo-
gas / pagal asmeninę kolekciją sudarė ir parengė domas Kaunas. – 
Vilnius : Baltijos kopija, 2008. – 53, [3] p. įsk. virš. : iliustr. –  
santr. vok. – tiražas 300 egz. – isBn 978-9955-568-81-0.

III. redaKtorIus, redaKtorIŲ  
KolegIjos narys, Konsultantas

1 .  K n y g o s

1988–1998

65. Simonaitytė, Ieva. raštai / ieva simonaitytė ; [redaktorių ko-
legija: domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius : Vaga, 1988–1998. – 
t. 3–5.

t. 3 : Vilius Karalius : romanas. – 1988. – 650, [1] p. – isBn 5-415-
00165-4. 

t. 4 : ... o buvo taip ; ne ta pastogė : autobiografinės knygos. – 
1989. – 603 p., 1 portr. lap. – isBn 5-415-00269-3.

t. 5 : nebaigta knyga ; gretimos istorijėlės. – 1998. – 452, [1] p., [1] 
portr. lap. + 1 geneolog. lent. – isBn 5-415-00495-5.

1989

 Simonaitytė, Ieva. raštai. t. 4 : ... o buvo taip ; ne ta pastogė : 
autobiografinės knygos. – Žr. 65.
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1990

66. Jankus, Gerhardas. Priekulė : Klaipėdos krašto parapijos ir preky-
bos centras / gerhardas jankus ; [redagavo ir įvadą „lietuviškojo 
vertimo pratarmė“, p. 4–6, parašė domas Kaunas ; iš vokiečių 
kalbos vertė Zofija dūdaitė ; dail. ieva labutytė]. – Priekulė, 
1990. – 79 p. – tiražas 450 egz.

1992

67. Vladimirovas, Levas. Pranciškus skorina – pirmasis lietuvos 
didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininkas / levas Vladimiro-
vas ; [redaktoriai: mokslinis – d. Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius : 
lietuvos žurnalistų d-jos 1-kla, 1992. – 80, [1] p. – tiražas 
5000 egz.

1997

68. Das alte Buch in litauen, 16.–18. jahrhundert : ausstellungskata-
log / Bibliothek der universität Vilnius ; ausstellung und Katalog 
wurden zusammengestellt von alma Braziūnienė ; Herausgeber: 
Birutė Butkevičienė, domas Kaunas, irena Krivienė ; graphische 
gestaltung eugenijus Karpavičius ; Übersetzung ins deutsche an-
tanas gailius. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – 59, [1] p. : iliustr., 
faks. – Vok. – asmenvardžių r-klė: p. 58–59. – Bibliogr.: p. 57. – 
isBn 9986-861-21-7.

69. Early books of lithuania, 16th–18th century : exhibition catalo-
gue / Vilnius university library ; author of exhibition and compiler 
of the catalogue alma Braziūnienė ; board of editors: Birutė But-
kevičienė (chairperson), domas Kaunas, irena Krivienė ; designer 
eugenijus Karpavičius. – Vilnius : Baltos lankos, 1997. – 59 p. : 
iliustr., faks. – angl. – asmenvardžių r-klė: p. 58–59. – Bib liogr.: 
p. 57. – isBn 9986-813-07-7.

 Knygotyra : enciklopedinis žodynas. – Žr. 580.

70. Les Livres anciens de lituanie, XVie–XViiie siècles : catalogue de 
l’exposition / Bibliothèque de l’université de Vilnius ; exposition et 
catalogue préparés par alma Braziūnienė ; rédacteurs: Birutė Butke-
vičienė, domas Kaunas, irena Krivienė ; conception artistique euge-
nijus Karpavičius ; traduit de lituanien par akvilė melkūnaitė. – Vil-
nius : Baltos lankos, 1997. – 59 p. : iliustr., faks. – Pranc. – asmen-
vardžių r-klė: p. 58–59. – Bibliogr.: p. 57. – isBn 9986-861-27-6.
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71. Senoji lietuvos knyga, XVi–XViii a. : parodos katalogas / Vil-
niaus universiteto biblioteka ; [redaktorių kolegija: prof. habil. 
dr. domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius : Baltos lankos, [1997]. – 
59 p. : iliustr. – asmenvardžių r-klė: p. 58–59. – Bibliogr.: p. 57. – 
isBn 9986-861-17-9.

1998

72. Biržiška, Vaclovas. Knygotyros darbai / Vaclovas Biržiška ; [su-
darė, pratarmę ir įvadą parašė: genovaitė raguotienė, Bronius 
raguotis ; redaktorių kolegija: domas Kaunas (pirmininkas) ... 
ir kt.]. – Vilnius : Pradai, 1998. – 550, [2] p. : portr. – tiražas 
1000 egz. – isBn 9986-776-41-4.

73. Knygotyros katedra lietuviškos knygos metais : informaci-
nis leidinys / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas ; 
[sudarytoja julija Zinkevičienė ; ats. redaktorius domas Kau-
nas]. – [Vilnius] : Vu 1-kla, 1998. – 83, [1] p. : iliustr. – tiražas 
200 egz. – isBn 9986-19-302-8.

74. Lietuviškos knygos metai [elektroninis išteklius] = year of the li-
thuanian book = jahr des litauischer Buches / darbo grupė: prof. 
domas Kaunas (redaktorius) ... [ir kt.]. – [Vilnius] : matematikos ir 
informatikos inst. : unesco kat., 1998. – isBn 9986-680-09-3.

75. Martynas mažvydas and old lithuania : (collection of papers) / sta-
te commission for the commemoration of the 450th anniversary 
of the first lithuanian Book ; board of editors: domas Kaunas ... [ir 
kt.] ; compiled by regina Koženiauskienė ; translated into english 
by diana Bartkutė. – Vilnius : Pradai, 1998. – 410, [3] p. : iliustr. – 
Bibliogr. str. gale. – tiražas [1500] egz. – isBn 9986-943-14-0. 

 Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis : dokumentai, bibliografija 
kronika. – Žr. 37.

 Simonaitytė, Ieva. raštai. t. 5 : nebaigta knyga ; gretimos isto-
rijėlės. – Žr. 65.

1999

76. Čikagos newberry bibliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų 
katalogas iki 1904 metų = Books of lithuanian and old Prus-
sian interest at the newberry library, chicago to 1904 / paren-
gė: giedra subačienė, giedrius subačius ; [konsultavo: habil. dr. 
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domas Kaunas, alma Braziūnienė ; į anglų k. vertė: j. a. anysas, 
l. Petrauskaitė-Van der stoep]. – [Vilnius] : lithuanian american 
community, 1999. – XViii, 64 p. : iliustr. – Virš. antr.: newberry 
lituanica. – isBn 5-420-01456-4. 

77. Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijų dėstytojai (1949–
1999) : informacinis leidinys / Vilniaus universitetas. Komunika-
cijos fakultetas. Knygotyros katedra ; [sudarė j. Zinkevičienė ; bi-
bliografinę atranką atliko e. macevičiūtė ; bibliografinius aprašus 
redagavo o. janonis ; ats. redaktorius d. Kaunas]. – Vilnius : Vu 
Kf, 1999. – 101, [1] p. – tiražas 200 egz.

2004

78. stanislovo Didžiulio asmeninė biblioteka : katalogas / Kauno 
technologijos universiteto biblioteka ; parengė nijolė lietuvnin-
kaitė ; [redaktorių kolegija: domas Kaunas (pirmininkas) ... ir kt., 
spec. redaktorė V. savickienė]. – Kaunas : technologija, 2004. – 
271, [1] p., [10] iliustr. lap. : portr. – santr. angl. – r-klės: p. 237–
271. – Bibliogr. įž. str. išnašose. – tiražas 500 egz. – isBn 9955-
09-790-6.

rec.: stanislovo didžiulio asmeninės bibliotekos katalogas / eglė Aksti-
naitė // Knygotyra. – t. 46 (2006), p. 299–301. – tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2009 m. vas. 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/
fileadmin/Knygotyra/46/egle_aKstinaite.pdf>.

79. Kaluškevičius, Benjaminas ; Misius, Kazys. lietuvos knygnešiai 
ir daraktoriai, 1864–1904 : [žinynas] / Benjaminas Kaluškevičius, 
Kazys misius ; konsultantai: akad. Vytautas merkys, prof. domas 
Kaunas ; lietuvos kultūros fondas. Knygnešio draugija, lietuvos 
literatūros ir meno archyvas. – Vilnius : diemedis, 2004. – 670, 
[1] p. : iliustr., portr. – santr. angl., rus. – r-klės: p. 555–655. – 
tiražas 1300 egz. – isBn 9986-23-117-5.

 Lietuvos knygos veikėjai [elektroninis išteklius] = The workers of 
the lithuanian book : biografijų žodynas. – Žr. 50.

2004–2008

79a. Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pir-
mininkas – juozas tumelis … domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius, 
2004–2008. – isBn 5-420-01486-6.

t. 6 : fau–goris / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... ir kt.]. – 
2004. – 832 p. – isBn 5-420-01545-5. 
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t. 7 : gorkai–imermanas / [redaktorių tarybos nariai: domas Kau-
nas ... ir kt.]. – 2005. – 800 p. – isBn 5-420-01561-7. 

t. 8 : imhof–junusas / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... ir 
kt.]. – 2005. – 847, [1] p. – isBn 5-420-01574-9.

t. 9 : juocevičius–Khiva / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... 
ir kt.]. – 2006. – 800 p. – isBn 5-420-01591-9. 

t. 10 : Khmerai–Krelle / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... 
ir kt.]. – 2006. – 831, [1] p. – isBn 5-420-01600-1. 

t. 11 : Kremacija–lenzo / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... 
ir kt.]. – 2007. – 815, [1] p. – isBn 978-5-420-01613-8.

t. 12 : lietuva / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... ir kt.]. – 
2007. – 848 p. – isBn 978-5-420-01631-2.

t. 13 : leo–magazyn / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... ir 
kt.]. – 2008. – 799, [1] p. – isBn 978-5-420-01641-1. 

t. 14 : magdalena–méxico / [redaktorių tarybos nariai: domas Kau-
nas ... ir kt.]. – 2008. – 800 p. – isBn 978-5-420-01646-6. 

2005

 Knygos ir bibliofilijos kultūra : svarstymai ir mintys. – Žr. 54.

80. georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XiX a. pabai-
goje : tarptautinė mokslinė konferencija : iV tarptautinis g. sau-
erweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje : [2004 m. lapkričio 
12–13 d.] / Klaipėdos universitetas ; [redaktorių komisija: pirmi-
ninkas aleksandras Žalys ; nariai: doc. dr. silvestras gaižiūnas, 
prof. habil. dr. domas Kaunas]. – Klaipėda : Klaipėdos universite-
to leidykla, 2005. – 230, [2] p. – str. liet., angl., vok. – santr. liet., 
angl., vok. – Bibliogr. str. gale. – tiražas [90] egz. – isBn 9955-
18-051-X.

rec.: leidinys, atskleidžiantis georgo sauerweino biografiją / iveta 
Jakimavičiūtė // Knygotyra. – t. 47 (2006), p. 312–316. – tas pats: [in-
teraktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://
www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/47/iVeta_jaKimaViciute.
pdf>; [recenzija] / Bernard Christophe // norsk lingvistisk tidsskrift. – 
Vol. 26 (2008), p. 80–86.

81. Vilniaus universiteto mokslo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė = 
index of the contents of Vilnius university scholarly journal „Kny-
gotyra“ („Book science“) = Указатель содержания научных трудов 
Вильнюсского университета „Knygotyra“ („Книговедение“) : 
1961–2005, t. 1–45 / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakul-
tetas. Knygotyros ir dokumentotyros institutas ; sudarė osvaldas 
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janonis ; [redaktorių kolegija: d. Kaunas (vyr. redaktorius) ... ir 
kt. ; pratarmę ir įžangą į anglų kalbą vertė e. macevičiūtė]. – Vil-
nius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – 137, [1] p. – dalis 
gretut. teksto liet., angl., rus. – Vardų r-klė: p. 117–137. – tiražas 
[300] egz. – isBn 9986-19-824-0.

rec.: „Knygotyra“: pastovumas ir permainos / elena Macevičiūtė. – Bi-
bliogr.: 7 pavad. // Knygotyra. – t. 47 (2006), p. 297–302; [recenzija]. – 
angl. // Papers of the Bibliographical society of america. – Vol. 101, nr. 2 
(2007), p. 264.

 Visuotinė lietuvių enciklopedija. t. 7; t. 8. – Žr. 79a.

2006

 Knygotyra : [vadovėlis]. – Žr. 58.

 Mažosios lietuvos kultūros paveldas : [konferencijos „mažosios 
lietuvos kultūros istorijos paveldas“ (2005 m. rugsėjo 22–24 d.) 
medžiaga]. – Žr. 60.

82. Praeities reginiai iš rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo = obrazy 
przeszłości w zbiorach archiwalnych Konserwatora Zabytków Prus 
Wschodnich = Bilder der Vergangenheit aus dem archiv des ost-
preussischen Konservators : [parodos katalogas / sudarytojai: mar-
garita matulytė, Piotr jamski ; fotografijų aprašus ir rodykles paren-
gė: margarita matulytė, Piotr jamski, jan Przypkowski ; redaktorių 
kolegija: małgorzata omilanowska, ... domas Kaunas ... ir kt. ; ver-
tėjai: irena aleksaitė, Klaus Berthel, Wojciech sawicki]. – Vilnius : 
lietuvos dailės muziejus : instytut sztuki Polskiej akademii nauk, 
2006. – 207, [1] p. : iliustr. – isBn 9986-669-59-6.

83. Senjorai apie savo laiką ir fakultetą : skiriama Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai / Vilniaus universite-
tas. Komunikacijos fakultetas ; [redaktorius domas Kaunas ; lei-
dinio rengimu rūpinosi domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius : Petro 
ofsetas, 2006. – 59, [1] p. : portr. – isBn 9955-668-58-X.

 Visuotinė lietuvių enciklopedija. t. 9; t. 10. – Žr. 79a.

2007

 Knygotyra : [vadovėlis]. 2-asis leid. – Žr. 61.

84. Tautiškumas ir pilietiškumas : atskirtis ar dermė? : monografija / 
Vilniaus pedagoginis universitetas. socialinių mokslų fakultetas. 
sociologijos ir politologijos katedra ; [recenzentai: domas Kaunas, 
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leonardas sauka, antanas tyla ; sudarytojas ir mokslinis redakto-
rius romualdas grigas]. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universi-
teto leidykla, 2007. – 299, [1] p. – isBn 978-9955-20-173-1.

 Visuotinė lietuvių enciklopedija. t. 11; t. 12. – Žr. 79a.

2008

 Visuotinė lietuvių enciklopedija. t. 13; t. 14. – Žr. 79a.

2 .  K n y g ų  s e r i j o s ,  
s e r i a l i n i a i  l e i d i n i a i

85. Academia et universitas Vilnensis = Vilniaus universiteto steigi-
mo dokumentai / [sudarė domas Butėnas ; leidinio red. kolegija: 
laima tautvaišaitė (pirmininkė) ... [ir kt.]. – Vilnius : Kultūra, 
2004. – 223 p. : iliustr., faks. + 1 brošiūra (7 faks. lap.). – (fontes 
historiae universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: jonas Boru-
ta, alfredas Bumblauskas … domas Kaunas … [ir kt.]). – isBn 
9986–435–08–0.

86. Bibliografija : mokslo darbai / lietuvos respublikos kultūros mi-
nisterija, lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka. Bib-
liografijos ir knygotyros centras ; [redaktorių kolegija: habil. dr. 
prof. domas Kaunas, Vilniaus universiteto Knygotyros katedros 
vedėjas ... ir kt.]. – Vilnius, 1997– . – issn 1392-1991.

’95. – 1997. – isBn 9986-415-27-6.
’96. – 1998. – isBn 9986-415-39-Х.
’97. – 1999. – isBn 9986-415-48-9.
’98. – 1999. – isBn 9986-415-51-9.
’99. – 2000. – isBn 9986-530-68-7.
2000. – 2001. – isBn 9986-530-87-3.
2001. – 2002. – isBn 9955-541-00-8.
2002. – 2003. – isBn 9955-541-21-0.
2003. – 2005. – isBn 9955-541-37-7.
2004. – 2006. – isBn 9955-541-48-2.
2005–2006. – 2007. – isBn 978-9955-541-72-1.

87. Bibliografijos žinios : straipsnių rinkinys / lietuvos respublikos 
kultūros ir švietimo ministerija, lietuvos nacionalinė martyno 
mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras ; [redak-
torių kolegija: domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius, 1995.

1994. – 1995. – 179, [1] p. – isBn 9986-415-16-0.
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88. Bibliotekų darbas : informacinis biuletenis / [redaktorių kolegi-
ja: domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius, 1981–1990. – issn 
0135–6143.

89. Bohatkiewicz, Aleksander Wiktor. Veikalas apie visuotinę biblio-
grafiją = [rzecz o bibliografii powszechney] / aleksandras Wikto-
ras Bohatkiewiczius ; parengė: alma Braziūnienė, aušra navic-
kienė, sondra rankelienė ; [vertė aldona Baliulienė]. – Vilnius : 
Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – dalis gretut. teksto liet., 
lenk. – santr. angl., rus., vok. – Bibliogr. išnašose. – asmenvardžių 
r-klė: p. 259–268. – 268, [1] p. : iliustr., faks. – (fontes historiae 
universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: jonas Boruta, alfredas 
Bumblauskas ... domas Kaunas ... [ir kt.]). – tiražas [300] egz. – 
isBn 9986-19-658-2.

90. Daugirdas, Angelas. raštai : logika, pažinimo teorija, moralės fi-
losofija : rinktinė / angelas daugirdas ; iš lenkų kalbos vertė ro-
manas Plečkaitis. – Vilnius : margi raštai, 2006. – 380 p. – (fontes 
historiae universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: jonas Boru-
ta, alfredas Bumblauskas ... domas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 
9986-09-317-1.

91. Knygnešys : lietuvos spaudos departamento mėnesinis žurnalas / 
[redaktorių kolegija: domas Kaunas ... ir kt.]. – Vilnius, 1991. – 
issn 0236-4158.

92. Knygotyra : mokslo darbai / lietuvos tsr aukštojo ir specialiojo 
mokslo ministerija, Vilniaus ... universitetas ; [redaktorių kolegija: 
domas Kaunas (ats. sekretorius) ... ir kt.]. – 1961– . – Vilnius : Vil-
niaus universiteto leidykla, 1980– . – [t.] 8–17 – domas Kaunas 
ats. sekretorius ; [t.] 18–51 – vyr. redaktorius. – issn 0204-2061. 

[t.] 8, sąs. 1: Biblioteka ir kultūrinis palikimas. – 1980.
[t.] 8, sąs. 2: Biblioteka mokslinės-techninės revoliucijos amžiuje. – 

1981.
[t.] 9, sąs. 1: Pažangios knygos leidybos ir platinimo klausimai XiX–

XX a. – 1983.
[t.] 9, sąs. 2: Bibliotekų ir informacijos tarnybų vaidmuo, tenkinant 

mokslo ir gamybos informacinius poreikius X penkmečio plano vykdymo 
metais. – 1982.

[t.] 10, sąs. 1: XiX–XX amž. lietuvos skaitytojai ir jų interesų tenkini-
mo sociologinis tyrimas. – 1985.

[t.] 10, sąs. 2: Bibliotekų ir informacijos tarnybų integracijos proble-
mos aprūpinant specialistus informacija. – 1983.

[t.] 11, sąs. 1: Kai kurie knygų leidimo ir platinimo lietuvoje ypatumai 
XiX a.–XX a. pirmoje pusėje. – 1985.
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[t.] 11, sąs. 2: Šiuolaikinės bibliografinio-informacinio aprūpinimo 
problemos. – 1985.

[t.] 12, sąs. 1: lietuvos bibliotekų tipai ir funkcijos XiX a.–XX a. pra-
džioje. – 1985.

[t.] 12, sąs. 2: Bibliotekų darbo organizavimo problemos lietuvos 
tsr. – 1986.

[t.] 13, sąs. 1: Bibliografijos ir bibliotekų fondų raidos lietuvoje pa-
grindiniai etapai. – 1987.

[t.] 13, sąs. 2: Bibliotekinio-informacinio darbo intensyvinimo proble-
mos. – 1987.

[t.] 14, sąs. 1: Knygotyros ir knygos istorijos formavimosi lietuvos 
tsr klausimai. – 1988.

[t.] 14, sąs. 2: Bibliotekinės, bibliografinės ir informacinės veiklos to-
bulinimo klausimai. – 1988.

[t.] 15, sąs. 1: lietuvos knygotyrinė mintis ir jos kūrėjai. – 1988.
[t.] 15, sąs. 2: Visuomenės informatizacijos problemos. – 1988.
[t.] 16, sąs. 1: Knygų platinimo lietuvoje ypatumai XiX–XX a. – 

1990.
[t.] 16, sąs. 2: informacinio aptarnavimo efektyvumo klausimai. – 

1990.
[t.] 17, sąs. 1: leidiniai ir leidybos problemos. – 1991.
[t.] 17, sąs. 2: mokslo tiriamojo darbo informacinio aptarnavimo pro-

blemos. – 1991.
[t.] 18. – 1992.
[t.] 19 : tomas skiriamas Petro Vileišio atminimui, pažymint jo gimimo 

140-ąsias metines. – 1993.
[t.] 20. – 1993.
[t.] 21: Knygų prekyba lietuvoje. – 1995.
t. 22 : tomas skirtas „aušros“ 110-osioms metinėms. – 1995.
t. 23. – 1996.
t. 24 : tomas skiriamas knygotyrinės biografikos problemoms. – 1997.
t. 25. – 1998. 
t. 33 : tomas skiriamas lietuviškos knygos metams. – 1997.
t. 34. – 1998.
t. 35. – 1999.
t. 36. – 2000. 
t. 37 : tomas skiriamas profesoriui Vladui Žukui 75-erių metų sukak-

ties proga. – 2001. 
t. 38. – 2002. 
t. 39. – 2002. 
t. 40. – 2003.
t. 41. – 2003.
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t. 42. – 2004.
t. 43. – 2004.
t. 44. – 2005.
t. 45. – 2005.
t. 46. – 2006.
t. 47. – 2006.
t. 48. – 2007.
t. 49. – 2007. 
t. 50. – 2008. 
t. 51. – 2008.

93. Latvijas universitātes zinātniskie raksti = acta universitatis latvien-
sis / latvijas universitāte ; redkol.: Z. eglīte (atb. red.) ... [d. Kau-
nas ir kt.]. – rīga : latvijas universitāte, 2000. – 175 p. – issn 
1407-2157. – (Bibliotēka un sabiedrība; 3).

redaktorių kolegijos narys nuo 2000 m.

94. Lietuvos bibliografija = The bibliography of lithuania = litauische 
Bibliographie / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo bibliote-
ka, Vilniaus universiteto biblioteka, lietuvos mokslų akademijos 
biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [redaktorių kolegi-
ja: domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius, 1969– .

serija a: Knygos lietuvių kalba = Books in lithuania = litauische Bü-
cher / [sudarytojai: ... ist. m. kand. doc. domas Kaunas ... ir kt.]. – Vil-
nius, 1969– .

t. 1, 1547–1861 : papildymai. – Žr. 25.
t. 3, 1905–1917. Kn. 1: a–l / [parengė: ringailė Bagušytė, Violeta 

mateikienė, Vaida Pakalniškienė ; redaktorė-sudarytoja Virginija savickie-
nė ; redaktorių kolegija: ... domas Kaunas ... ir kt. ; recenzavo: osvaldas 
janonis, domas Kaunas]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno maž-
vydo biblioteka, 2006. – 627, [1] p. – isBn 9955-541-50-4.

t. 3, 1905–1917. Kn. 2: m–Ž / [parengė: ringailė Bagušytė, Violeta 
mateikienė, Vaida Pakalniškienė ; redaktorė-sudarytoja Virginija savickie-
nė ; redaktorių kolegija: ... domas Kaunas ... ir kt. ; recenzavo: osvaldas 
janonis, domas Kaunas]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno maž-
vydo biblioteka, 2006. – 870, [1] p. – isBn 9955-541-51-2.

serija c: lietuviškų periodinių leidinių publikacijos = Publications of 
lithuanian periodicals = Publikationen der litauischen Periodika. – 1991–.

1832–1890 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [pa-
rengė: danguolė gineitienė, skirmantė Kvietkauskienė, Virginija Paliliū-
nienė, rimantė terleckienė ; redaktorė-sudarytoja almonė sirijos girie-
nė ; redaktorių kolegija: regina Varnienė (atsakomoji redaktorė) ... domas 
Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno mažvydo bi-
blioteka, 2004. – 727, [1] p. – tiražas 350 egz. – isBn 9955-541-34-2.
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[1832–1919]: grožinės literatūros kūrinių ir eilėraščių pirmųjų žodžių 
rodyklė, 1832–1903, d. 1 1904–1907, 1911–1919, d. 2 1904–1911 / Vil-
niaus universiteto biblioteka ; parengė osvaldas janonis ; [redagavo audro-
nė matijošienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : 
Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – 325, [2] p. – tiražas [300] egz. – 
isBn 9986-19-930-1.

1891 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [suda-
rė: ona česnulevičiūtė, daiva danilevičienė, irena jezukevičienė, Birutė 
juknevičienė, milda Klimkaitė, laima savickienė ; redaktorių kolegija: 
osvaldas janonis (atsakingasis redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – 
Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka, 1994. – 244, 
[1] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-530-02-04.

1892 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [sudarė: ire-
na jezukevičienė, daiva danilevičienė, laisva Palaimaitė, milda Klimkai-
tė ; redaktorių kolegija: osvaldas janonis (atsakingasis redaktorius) ... do-
mas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno mažvydo 
biblio teka, 1996. – 138, [1] p. – tiražas 350 egz. – isBn 9986-530-24-5.

1893 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [suda-
rė: milda Klimkaitė, laisva Palaimaitė, Virginija Paliliūnienė ; redakto-
rė-sudarytoja irena jezukevičienė ; redaktorių kolegija: osvaldas janonis 
(atsakingasis redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietu-
vos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka, 1997. – 186 p. – tiražas 
350 egz. – isBn 9986-530-24-5.

1894 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [sudarė: 
milda Klimkaitė, skirmantė Kvietkauskienė ; redaktorė-sudarytoja irena 
jezukevičienė ; redagavo danutė Kovaliūnienė ; redaktorių kolegija: do-
mas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno mažvydo 
biblio teka, 2000. – 219, [1] p. – tiražas 300 egz. – isBn 9986-530-76-8.

1895 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [parengė: 
irena jezukevičienė, skirmantė Kvietkauskienė, Virginija Paliliūnienė ; 
redagavo danutė Kovaliūnienė ; redaktorių kolegija: regina Varnienė 
(atsakomoji redaktorė) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos 
nacionalinė martyno mažvydo biblioteka, 2002. – 235, [1] p. – tiražas 
350 egz. – isBn 9955-541-07-5.

1896 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [parengė: 
skirmantė Kvietkauskienė, Virginija Paliliūnienė ; redaktorė-sudarytoja 
irena jezukevičienė ; redaktorių kolegija: regina Varnienė (atsakomoji 
redaktorė) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė 
martyno mažvydo biblioteka, 2004. – 279, [1] p. – tiražas 350 egz. – 
isBn 9955-541-35-0.

1897 / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka ; [parengė: 
skirmantė Kvietkauskienė, rimantė terleckienė ; redaktorė-sudarytoja ire-
na jezukevičienė ; redaktorių kolegija: regina Varnienė (atsakomoji redak-
torė) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė martyno 
mažvydo biblioteka, 2006. – 293, [1] p. – tiražas 350 egz. – isBn 9955-
541-54-7.
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1898–1900 / mokslų akademijos biblioteka ; [sudarytoja efrosinija 
Krivaščenko ; redaktorė lina Kanopkienė ; atsakomoji redaktorė Valerija 
debesienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lie-
tuvos mokslų akademijos biblioteka, 1999. – http:lms.pfi.lt/mab.

1898–1900 / lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarytoja ef-
rosinija Krivaščenko ; redaktorė lina Kanopkienė ; atsakomoji redaktorė 
Valerija debesienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Vil-
nius : lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2000. – 514, [1] p., [11] 
iliustr. p. : portr., faks. – tiražas [400] egz. – isBn 9986-498-23-6.

1901–1903 / lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [parengė: anta-
nina sitnikaitė, rūta Kazlauskienė ; redaktorė-sudarytoja Valerija debe-
sienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos 
mokslų akademijos biblioteka, 2003. – 575, [1] p. – tiražas 400 egz. – 
isBn 9986-498-34-1.

1904, d. 1 / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarė: giedrė adiklytė, 
Vida jakštienė, audronė matijošienė, elvyra urbonavičienė ; redaktorių 
kolegija: osvaldas janonis (atsakingasis redaktorius) ... domas Kaunas … 
ir kt.].  – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1991. – 112 p. – ti-
ražas 700 egz. 

1904, d. 2: mažoji lietuva / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarė 
audronė matijošienė ; redaktorių kolegija: osvaldas janonis (atsakomasis 
redaktorius), albertas ruzgas ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : Vil-
niaus universiteto leidykla, 1994. – 123, [1] p. – tiražas 700 egz. – isBn 
9986-19-006-1.

1905, d. 1 / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarė: giedrė adiklytė, 
elvyra urbonavičienė ; redaktorių kolegija: osvaldas janonis (atsakingasis 
redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto 
leidykla, 1996. – 243, [1] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-19-189-0.

1905, d. 2: mažoji lietuva / Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarė 
audronė matijošienė ; redaktorių kolegija: osvaldas janonis (atsakingasis 
redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto 
leidykla, 1996. – 136 p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-19-166-1.

1906, d. 1 / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė: giedrė adikly-
tė, Vida jakštienė, elvyra urbonavičienė ; [redaktorių kolegija: osvaldas 
janonis (atsakomasis redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : 
Vilniaus universiteto leidykla, 2001. – 387, [1] p. – tiražas 400 egz. – 
isBn 9986-19-442-3.

1906–1907: mažoji lietuva ; [sudarė: audronė matijošienė ; redak-
torių kolegija: osvaldas janonis (atsakomasis redaktorius), elvyra urbo-
navičienė ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto 
leidykla, 1997. – 179 p. – tiražas [420] egz. – isBn 9986-19-290-0.

1907, d. 1 / Vilniaus universiteto biblioteka ; parengė: elvyra urbona-
vičienė, giedrė adiklytė-juknienė ; [redaktorių kolegija: osvaldas janonis 
(atsakomasis redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus 
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universiteto leidykla, 2004. – tiražas [150] egz. – 447, [1] p. – isBn 
9986-19-693-0.

1908–1909, d. 2: mažoji lietuva / Vilniaus universiteto biblioteka ; 
parengė audronė matijošienė ; [redaktorių kolegija: osvaldas janonis (at-
sakomasis redaktorius) ... domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus 
universiteto leidykla, 2001. – 286, [2] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-
19-443-1.

1910, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; parengė: irena Bar-
tašienė, ramunė tamulėnienė ; [redaktorė-sudarytoja irena Bartašienė ; 
redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Kaunas : Kauno apskri-
ties viešoji biblioteka, 2007. – 479, [1] p. – tiražas 350 egz. – isBn 978-
9955-566-06-9.

1910–1911, d. 2: mažoji lietuva / Vilniaus universiteto biblioteka ; 
parengė audronė matijošienė ; [redaktorių kolegija: osvaldas janonis (at-
sakomasis red.), aida jokimčiūtė, elvyra urbonavičienė ... domas Kau-
nas … ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. – 374 p. – 
tiražas 300 egz. – isBn 9986-19-592-6.

1911, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; parengė irena Barta-
šienė ; [redagavo ramunė tamulėnienė ; redaktorių kolegija: domas Kau-
nas … ir kt.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2003. – 406, 
[2] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-9136-9-1.

1911–1918 metų jungtinė asmenvardžių rodyklė / Kauno apskrities 
viešoji biblioteka ; parengė: osvaldas janonis, irena Bartašienė ; [redagavo 
ramunė tamulėnienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – 
Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2002. – 258, [2] p. – tiražas 
400 egz. – isBn 9955-566-00-0.

1912, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [sudarė: osvaldas 
janonis, rima raišytė ; atsakingoji redaktorė gražina Barzdienė ; redak-
torių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Vilnius : lietuvos nacionalinė 
martyno mažvydo biblioteka, 1994. – 482 p. – tiražas 400 egz. – isBn 
9986-530-09-1.

1913, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [sudarė: osvaldas 
janonis, rima didikienė, rima raišytė, ramunė tamulėnienė ; atsako-
moji redaktorė irena Bartašienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … ir 
kt.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1997. – 555 p. – tira-
žas 400 egz. – isBn 1392-3242.

1914, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [sudarė: osvaldas 
janonis, rima raišytė ; redagavo irena Bartašienė ; redaktorių kolegija: 
domas Kaunas … ir kt.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 
1998. – 473, [1] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-9136-1-6.

1915–1917, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; [sudarė: irena 
Bartašienė, osvaldas janonis ; redagavo ramunė tamulėnienė ; redakto-
rių kolegija: domas Kaunas … ir kt.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji 
biblioteka, 2000. – 383, [1] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-9136-6-
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7. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <http://www.kvb.lt/leidiniai/lietuvos_bibliografija/turinys.htm>.

1918, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; parengė osvaldas ja-
nonis ; [redagavo irena Bartašienė ; redaktorių kolegija: domas Kaunas … 
ir kt.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2001. – 474, [2] 
p. – tiražas 400 egz. – isBn 9986-9136-8-3. – tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kvb.lt/
leidiniai/lietuvos_bibliografija_2/default.htm>.

1919, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; parengė: osvaldas ja-
nonis, ramunė tamulėnienė ; [redagavo irena Bartašienė ; redaktorių ko-
legija: domas Kaunas … ir kt.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji bib-
lioteka, 2003. – 409, [3] p. – tiražas 400 egz. – isBn 9955-566-02-7.

95. Lietuvos bibliografija [elektroninis išteklius] : signalinis Html 
variantas / lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka, 
Vilniaus universiteto biblioteka, lietuvos mokslų akademijos bi-
blioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ; redaktorių kolegija: 
Vladas Bulavas ... domas Kaunas ... juozas tumelis (pirmininkas), 
regina Varnienė (pirmininko pavaduotoja) ; sudarytojos: Valerija 
debesienė, efrosinija Krivaščenko ; atsakomoji redaktorė lina Ka-
nopkienė. – Vilnius : lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; lie-
tuvos mokslininkų sąjungos informacinis centras, 1998. – 1 elek-
tron. opt. diskas (cd-rom).

96. Matulaitytė, Stasė. senoji Vilniaus universiteto astronomijos ob-
servatorija ir jos biblioteka / [mokslinis redaktorius jokūbas sū-
džius]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 414 p. : 
faks. – (fontes historiae universitatis Vilnensis / stasė matulai-
tytė ; redaktorių kolegija: jonas Boruta, alfredas Bumblauskas ... 
domas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 9986-19-657-4.

97. Olizarovijus, Aaronas Aleksandras. de politica hominum so-
cietate = apie politinę žmonių sąjungą / aaronas aleksandras 
olizarovijus ; [moksliniai redaktoriai: ona daukšienė, romanas 
Plečkaitis]. – Vilnius : aidai, 2003. – XXVii, 675, [1] p. – (fontes 
historiae universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: jonas Boru-
ta, alfredas Bumblauskas ... domas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 
9955-445-81-5.

98. Platforma : latvijas universitātes filologijas, mokslas (teātra un 
mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātes doktorantu rakstu krājums / 
redakcijas kolēģija: prof. janina Kursīte-Pakule, prof. doms Kauns 
[ir kt.]. – rīga : Zinātne, 2003. – 166, [2] p.
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99. Pšibilskis, Vygintas Bronius. mykolas Biržiška ir Vilniaus uni-
versitetas : veiklos studija ir atsiminimų publikacija / Vygintas 
Bronius Pšibilskis. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 
2005. – 273 p., [6] iliustr. lap. – (fontes historiae universitatis 
Vilnensis / Vygintas Bronius Pšibilskis ; redaktorių kolegija: jonas 
Boruta, alfredas Bumblauskas ... domas Kaunas ... [ir kt.]). – 
isBn 9986-19-833-X.

100. Rabikauskas, Paulius. Vilniaus akademija ir lietuvos jėzuitai / 
Paulius rabikauskas ; sudarė liudas jovaiša. – Vilnius : aidai, 
2002. – 543 p. – (fontes historiae universitatis Vilnensis / re-
daktorių kolegija: jonas Boruta, alfredas Bumblauskas ... domas 
Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 9955-445-39-4.

101. Sniadeckis, Janas. raštai : filosofijos darbai / janas sniadeckis ; iš 
lenkų kalbos vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė romanas Plečkai-
tis. – Vilnius : margi raštai, 2007. – 379, [3] p. : portr. – (fontes 
historiae universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: jonas Bo-
ruta, alfredas Bumblauskas ... domas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 
9986-09-336-7.

102. Tarp knygų : lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos, lietuvos 
nacionalinės martyno mažvydo bibliotekos mėnesinis žurna-
las / [redaktorių kolegija: domas Kaunas ... ir kt.]. – 1991– . – 
Vilnius : [lietuvos nacionalinė martyno mažvydo biblioteka], 
1991–1998. – issn 0868-8826.

103. Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710–1723 metai = dia-
rius collegij societatis iesu, ab anno 1710 ad anni 1723 septem-
brem exlusive / parengė irena Katilienė ; ats. redaktorius liudas 
jovaiša. – Vilnius : Baltos lankos, 2004. – 680 p. – (fontes his-
toriae universitatis Vilnensis / redaktorių kolegija: jonas Boru-
ta, alfredas Bumblauskas ... domas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 
9955-584-54-8.

104. Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas / sudarė 
nojus feigelmanas, irena daugirdaitė, Petras račius. – Vilnius : 
[s.n.], 2003. –584 p. : faks. – (fontes historiae universitatis Vil-
nensis / redaktorių kolegija: jonas Boruta, alfredas Bumblauskas 
... domas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 9955-475-46-3.

105. Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedra 1940–2000 / 
sudarė giedrius Viliūnas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidy-
kla, 2002. – 347 p. – (fontes historiae universitatis Vilnensis / 
redaktorių kolegija: jonas Boruta, alfredas Bumblauskas ... do-
mas Kaunas ... [ir kt.]). – isBn 9986-19-518-7.
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IV. straIpsnIaI

1971

106. Susitikimas su talino studentais / d. Kaunas, smd biblioteki-
ninkystės sekcijos pirmininkas // tarybinis studentas / Vilniaus uni-
versitetas. – 1971, gruod. 3.

Dėl Talino pedagoginio instituto Studentų mokslinės draugijos konferen-
cijos, 1971 m. lapkričio 23–25 d.

1973

107. Būrelio darbai / d. Kaunas, smd bibliotekininkystės būrelio pir-
mininkas. – nuotr. // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 
1973, bal. 13.

Dėl universiteto Studentų mokslinės draugijos XXV konferencijos.

108. Katyčiai ir Pašyšiai / domas Kaunas. – (Žvilgsnis į senovę) // Komu-
nistinis darbas. – Šilutė, 1973, gruod. 13.

Šilutės rajono kaimų istorija.

109. f. Kelkis – mūsų periodikos pradininkas / d. Kaunas. – nuotr. // 
Banga. – gargždai, 1973, rugs. 22.

110. „Lapkričio 23 d. įvyko istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir 
bibliografijos, lyginamosios bibliotekininkystės bei informatikos 
mokslinių būrelių susirinkimas ...“ / d. Kaunas, smd biblioteki-
ninkystės ir bibliografijos būrelio pirmininkas. – išsp. bendra antr.: 
moksliniuose būreliuose // tarybinis studentas / Vilniaus universi-
tetas – 1973, lapkr. 30.

Apie susirinkimą dėl pasirengimo XXVI konferencijai.

111. Leidinys gimė Priekulėje / d. Kaunas // Banga. – gargždai, 1973, 
birž. 26.

Dėl Danieliaus Zetegasto leidinio „Naudingos bičių knygelės“.

112. „Pasirodo ...“ / d. Kaunas. – nuotr. // tarybinis studentas / Vil-
niaus universitetas. – 1973, gruod. 7.

Dėl bibliotekininkystės specialybės pirmakursių krikštynų.

113. Reti rytų Prūsijos lietuvių leidiniai / d. Kaunas. – faks. // Biblio-
tekų darbas. – 1973, nr. 11, p. 34–36.

Dėl pas Priekulės apylinkių gyventojus rastų nacionalinei bibliografijai 
vertingų leidinių.
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114. Studentų mokslinėje draugijoje / d. Kaunas // Bibliotekų darbas. – 
1973, nr. 12, p. 26.

Apie Vilniaus universiteto draugijos Lyginamosios bibliotekininkystės ir 
informatikos būrelius.

1974

115. Antrąkart gimusios knygos / d. Kaunas. – faks. // mokslas ir gyve-
nimas. – 1974, nr. 12, p. 51–52.

Apie iki tol nežinomą knygą „Pamokinnimai bey graudenimai an tik-
kros nobažnystės“, išleistą apie 1820 metus.

116. Draugystės aikštė greifsvalde / d. Kaunas, iV k. bibliotekinin-
kas. – nuotr. // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, 
geg. 8.

Apie studentų mokslinių draugijų tarptautinę konferenciją, skirtą Vokie-
tijos Demokratinės Respublikos įkūrimo 25-mečiui.

117. Draugystės dienos greifsvalde / d. Kaunas, Vu istorijos fakulte-
to studentas. – nuotr. – tas pats laikr. rus. // Komjaunimo tiesa. – 
1974, bal. 9.

Apie studentų mokslinių draugijų tarptautinę konferenciją.

118. Knygos ir dainos draugas / d. Kaunas, kraštotyrininkas. – nuotr. // 
Banga. – gargždai, 1974, vas. 9.

Apie M. Kavolį ir Vanaguose 1919 metais I. Simonaitytės suburtą jau-
nimo draugiją „Eglė“.

119. Lankėsi Varšuvos studentai / d. Kaunas. – nuotr. // Bibliotekų dar-
bas. – 1974, nr. 11, p. 11.

Apie Varšuvos universiteto studentų viešnagę Vilniaus universitete.

120. Pirmakursių krikštynos / d. Kaunas // Bibliotekų darbas. – 1974, 
nr. 1, p. 33.

Apie studentų tradicinį renginį Vilniaus universitete.

121. Priekulė XiX šimtmečio pirmoje pusėje / d. Kaunas // Banga. – 
gargždai, 1974, birž. 29.

Iš miestelio istorijos.

122. Priekulė 16–18 šimtmetyje : iš kraštotyrininko užrašų / d. Kau-
nas // Banga. – gargždai, 1974, kovo 16.

Iš miestelio istorijos.

123. Priekulės istorija : (iki 1900 m.) / pranešėjas bibliotek. spec. iV k. 
stud. d. Kaunas ; Šilutės spaustuvės ir šilutiškiai lietuvių raštijoje : 
(iki 1923 m.) / domas Kaunas // XXVi studentų mokslinės kon-
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ferencijos programa ir pranešimų tezės : istorija, filosofija, psicho-
logija, bibliotekininkystė. – Vilnius, 1974. – P. 45, 73–74.

124. Priekulės spaustuvė / d. Kaunas. – nuotr. // Banga. – gargždai, 
1974, rugs. 21.

Dėl spaustuvės veiklos 1865–1918 m.

125. Ruošiamės konferencijai. – aut. nurodytas red. prieraše // tarybi-
nis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, kovo 8.

Apie Studentų mokslinės draugijos XXVI konferenciją, 1974 m. kovo 
14–15 d.

126. Spaudos talkininkai / domas Kaunas. – Portr. – Bibliogr. str. 
gale // Bibliotekų darbas. – 1974, nr. 10, p. 34–36.

Apie XIX a. antrosios pusės Klaipėdos krašto spaudos platintojus Joną Pa-
dagą ir Martyną Kavolį.

127. „Studentų mokslinės draugijos konferencijai planingai ir kruopš - 
čiai ruošėsi bibliotekininkystės specialybės studentai ...“ / d. Kau-
nas, Bibliotekininkystės ir bibliografijos mokslinio būrelio pirminin-
kas. – išsp. bendra antr.: Viščiukus skaičiuoja ir pavasarį. – nuotr. // 
tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, bal. 5.

128. Studijos prasidėjo / K. dainys [d. Kaunas] // Bibliotekų darbas. – 
1974, nr. 10, p. 26.

Apie pirmąjį studijų semestrą.

129. „Vilniuje lankėsi Varšuvos universiteto Bibliografijos ir mokslinės 
informacijos instituto studentų grupė ...“ / d. Kaunas. – nuotr. // 
tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, spal. 11.

Dėl Varšuvos universiteto studentų viešnagės.

1975

130. Apie informatiką – slovakų leidinyje / d. Kaunas // tiesa. – 1975, 
saus. 23.

Dėl A. Kanclerio sudarytos „Informatikos pagrindų programos“ išspausdini-
mo Slovakijos Maticos Slovenskos bibliotekos tęstiniame leidinyje.

131. Bibliotekininkų pirmasis egzaminas ir ... paskutinė paskaita / 
d. Kaunas. – nuotr. // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 
1975, saus. 10.

Apie žiemos sesiją.

132. Knyga – mano gyvenimas / d. Kaunas // naujos knygos. – 1975, 
nr. 5, p. 11.

Pasisakymas apie pasirinktą bibliotekininko specialybę.
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133. Studentų mokslinė veikla / K. daunys [d. Kaunas] // Bibliotekų 
darbas. – 1975, nr. 3, p. 35.

Vilniaus universitete.

134. Svečiai iš Berlyno / d. Kaunas. – nuotr. // Bibliotekų darbas. – 
1975, nr. 8, p. 5.

Dėl Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos instituto prie Humboldtų 
universiteto Berlyne studentų grupės apsilankymo Vilniuje birželio mėn.

135. martynas Šernius / d. Kaunas. – (Prie lietuviškos spaudos išta-
kų). – tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipėda. – 1975, lapkr. 19, 
p. 4.

Apie spaustuvininką.

136. Žygdarbis tęsiasi / dainius Kaunas [d. Kaunas]. – Portr. // Bibliote-
kų darbas. – 1975, nr. 6, p. 20–21.

Apie Vilniaus miesto 7-osios masinės bibliotekos vedėją Aną Židovlenkovą.

1976

137. Ar bus pamiršti lietuvininkai? / domas Kaunas. – nuotr. – (tėviš-
kės muziejus kviečia viešnagėn ir talkon) // Kultūros barai. – 1976, 
nr. 11, p. 53–55.

Dėl Klaipėdos krašto pavaizdavimo Liaudies buities muziejuje.

138. Lapkričio 10 d. sukako 100 metų, kai gimė bibliografas, istori-
kas, visuomenės veikėjas ansas Bruožis / domas Kaunas. – Portr. – 
(Žmonės ir datos) // literatūra ir menas. – 1976, lapkr. 13, p. 13.

139. Lietuviška spauda gotiškais rašmenimis / d. Kaunas // mokslas ir 
gyvenimas. – 1976, nr. l, p. 38.

140. Priekulės spaustuvė / domas Kaunas. – Portr., nuotr. – santr. rus., 
angl. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 5 (12) (1976), p. 99–
114.

141. SMTD: aptaria metodinę konferenciją / d. Kaunas, universiteto 
smd tarybos pirmininkas // tarybinis studentas / Vilniaus universi-
tetas. – 1976, gruod. 3.

Dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų SMTD vadovų mokslinės metodinės konfe-
rencijos 1976 m. lapkričio 24 d.

142. „Vilniuje vyko trečioji tarybų lietuvos bibliotekininkų mokslinė 
konferencija ...“ / d. Kaunas. – nuotr. // tarybinis studentas / Vil-
niaus universitetas. – 1976, gruod. 24.

Dėl Vilniaus universiteto bibliotekininkystės specialybės dėstytojų ir studentų 
dalyvavimo.
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143. f. V. Zyberto spaustuvė Šilutėje / domas Kaunas, domo, istorijos 
fak. bibliotekininkystės specialybės V k. stud. – Bibliogr. išnašose // 
studentų moksliniai darbai. – Vilnius, 1976. – d. 1, p. 98–105.

1977

144. Apie vanagiškius ir jų „eglę“ / domas Kaunas, Vilniaus valstybinio 
V. Kapsuko universiteto dėstytojas ; [su redakcijos prierašu] // Ban-
ga. – gargždai, 1977, kovo 19.

Apie Vanagų kaimo jaunimo draugiją.

145. Iš rašytojo fotojuostos / domas Kaunas. – nuotr. // Kultūros ba-
rai. – 1977, nr. 7, p. 25.

Nuotraukos iš rašytojo V. Mykolaičio-Putino fotojuostos.

146. Išsaugokime lituanisto kapą / ieva simonaitytė, rašytoja, domas 
Kaunas, Vilniaus V. Kapsuko universiteto dėstytojas. – (laiškas re-
dakcijai) // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1977, rugs. 29.

Dėl XIX a. Mažosios Lietuvos lituanistinio sąjūdžio dalyvio E. V. Berbo-
mo kapo Kintų apylinkėje globos.

147. Išsaugokime martyno Šerniaus sodybą / domas Kaunas, Vilniaus 
universiteto dėstytojas. – Portr., nuotr. // Banga. – gargždai, 1977, 
saus. 8.

Dėl Rytų Prūsijos veikėjo sodybos Voveriškiuose išsaugojimo.

148. Mažosios lietuvos švietėjas / domas Kaunas. – Portr. // moks-
las ir gyvenimas – 1977, nr. 7, p. 33–34.

Apie Kristupą Jurkšaitį.

149. Pirmoji lietuviška chrestomatija / domas Kaunas. – faks. // 
naujos knygos. – 1977, nr. 8, p. 38–39.

Apie 1866 m. Tilžėje H. Posto išleistą F. Bekerio veikalą „Der Kleine 
Littauer“ („Lietuvininkas“).

150. Rauschnick, Gottfried Peter. Kelionė iš Klaipėdos į rusnę 1814 
metais / P. raušnikas ; [su d. Kauno prierašu]. – grav. // Banga. – 
gargždai, 1977, lapkr. 19.

P. G. Rauschnicko knygos „Vieno ruso pastabos apie Prūsiją ir jos gyven-
tojus“ ištraukos vertimas.

151. Spaudos darbininkas ansas Bruožis / domas Kaunas. – Portr. – 
Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 1977, nr. 9, p. 34–37.

152. Sustabdytos gyvenimo akimirkos / domas Kaunas. – nuotr. – 
(Įdomūs susitikimai) // gimtasis kraštas. – 1977, vas. 10, p. 6.

Apie Vanagų jaunimo kultūrinės draugijėlės „Eglė“ iniciatorių Martyną 
Kavolį.
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153. „Šiai nuotraukai – per 40 metų ...“ / domas Kaunas. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1977, nr. 17, p. 30.

Klaipėdos magistrate 1936 metais daryta nuotrauka.

154. „Unikalioje nuotraukoje ...“ / domas Kaunas // Švyturys. – 
1977, nr. 14, p. 30.

Dovo Zauniaus šeimos nuotrauka.

155. Vanagiškių „eglė“ / domas Kaunas. – nuotr. // literatūra ir me-
nas. – 1977, saus. 22, p. 4. 

Apie Vanagų kaimo jaunimo draugiją po Pirmojo pasaulinio karo.

156. Hermano Zudermano namai / domas Kaunas. – nuotr. // Švy-
turys. – 1977, nr. 6, p. 30.

Macikai, Šilutės rajonas.

1978

157. Bitėnų leidinys apie Vilniaus universitetą / d. Kaunas, Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytojas // Komunistinis 
darbas. – Šilutė, 1978, gruod. 14.

Apie 1893 metais M. Jankaus spaustuvėje išleistą P. Vileišio knygą „Pra-
eite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akademijos“.

158. Didelio darbo pagrindas / domas Kaunas. – rec. kn.: Kny-
gos lietuvių kalba, 1905–1917 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 
1977 // Bibliotekų darbas. – 1978, nr. 12, p. 29–31.

159. „Iskros“ kelias per Klaipėdą / domas Kaunas. – Pieš. – tie 
patys laikr. rus. // laikas ir įvykiai. – 1978, nr. 14, p. 17–18; 
lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1978, rugpj. 13.

160. Iš Agluonėnų kronikos / domas Kaunas. – (Praeitį prisimi-
nus) // Banga. – gargždai, 1978, liep. 29.

Kaimo istorijos puslapiai.

161. Iš Klaipėdos krašto spaudos atsiradimo istorijos / d. Kaunas. – 
santr. rus. – Bibliogr. išnašose // lietuvos tsr aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. istorija. – [t.] 18, sąs. 2 (1978), p. 42–49.

rec.: Kaip gimė Klaipėdos miesto spauda. – tas pats laikr. rus. – 
(Knygų lentynoje) // tarybinė Klaipėda. – 1980, vas. 16, p. 3.

162. Iš praeities spaudos puslapių / d. Kaunas // Pergalė. – 1978, 
nr. 8, p. 187–190.

Apie lietuvių spaudos darbuotojus U. Lokienę ir K. Lokį.

163. Iš Rytprūsių lietuvių spaudos istorijos / d. Kaunas // Kultūros 
barai. – 1978, nr. 1, p. 60–61.

Apie lietuvių nacionalinėje bibliografijoje neužregistruotus spaudinius.
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164. Įžymaus lituanisto kapas muižėje / ieva simonaitytė, domas 
Kaunas // Kultūros barai. – 1978, nr. 5, p. 16.

Apie E. V. Berbomą.

165. Lietuvininkų ekslibrisai / domas Kaunas. – iliustr. // naujos 
knygos. – 1978, nr. 7, p. 40–41.

166. „Nuotraukoje – žinomas klaipėdiškis kultūros veikėjas ir kny-
gų mylėtojas martynas jankus ...“ / domas Kaunas. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1978, nr. 17, p. 30.

167. Prie pirmųjų žodžių : Viktoro falkenhano 75-osioms gimimo 
metinėms / domas Kaunas. – Portr. – (mūsų kultūros bičiu-
liai) // literatūra ir menas. – 1978, vas. 11, p. 8.

168. „Sutikdami 1979-uosius jau nebeturime nuostabiosios Klaipėdos 
krašto metraštininkės ...“ / Kristupas agluoniškis [d. Kaunas]. – 
nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1978, nr. 24, p. 30.

1923 metais I. Simonaitytės Emiliui Kraštinaičiui dovanota nuotrauka.

169. m. Šapalas – švietėjas : (150-osioms gimimo metinėms) / 
d. Kaunas // Banga. – gargždai, 1978, saus. 7.

170. „Ši nuotrauka daryta ...“ / domas Kaunas. – nuotr. – (iš albu-
mo) // Švyturys. – 1978, nr. 2, p. 30.

Visuomenės veikėjo Kristupo Lokio nuotrauka.

171. Šilutės knygynui – 120 / d. Kaunas, VVu dėstytojas. – (Žvilgsnis 
į senus metus) // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1978, spal. 5.

Apie pirmąjį miestelio knygyną, įkurtą 1858 metais.

172. „1941-ųjų kovo mėnesį ...“ / donatas[!] Kaunas. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1978, nr. 8, p. 30.

Dvi Jagomastų šeimos nuotraukos.

173. Žemiečio pėdsakais / domas Kaunas. – Portr. – (iš mūsų 
krašto praeities) // Banga. – gargždai, 1978, rugs. 19.

Apie Mažosios Lietuvos spaudos darbuotoją ir švietėją Francą Šrėderį.

1979

174. Aplaidumo pavyzdys / d. Kaunas, Vilniaus valstybinio universi-
teto dėstytojas // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1979, rugs. 1.

Apie naikinamas Kukoraičių kapinaites.

175. Dar apie mažosios lietuvos bibliofilą j. Padagą / domas Kaunas. – 
Bibliogr. str. gale // Bibliotekų darbas. – 1979, nr. 4, p. 37.
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176. Dėl lietuviškos periodikos atsiradimo vietos ; reti mažosios 
lietuvos senosios spaudos pavyzdžiai / domas Kaunas. – Bib- 
liogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 6 (1979), p. 157–162.

177. Diena Budyšine / domas Kaunas. – nuotr. // gimtasis kraš-
tas. – 1979, spal. 4, p. 4–5.

Kelionės į Vokietijos Demokratinę Respubliką įspūdžiai.

178. Du Mažosios lietuvos darbuotojai: m. Šapalas ir j. Penčiukas / 
domas Kaunas. – santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // lie-
tuvos tsr aukštųjų mokyklų mokslo darbai. literatūra. – 
[t.] 21, [sąs.] 1 (1979), p. 66–72.

179. Į donelaitikos fondą / domas Kaunas. – faks. // literatūra ir 
menas. – 1979, saus. 27, p. 14.

Apie sumanymą pastatyti K. Donelaičiui paminklą ir dėl to prieš Pirmą-
jį pasaulinį karą Tilžėje išleistą atsišaukimą.

180. „... Išdainuodavome visas daineles“ : „aidos“ draugijos 70-me-
čiui / [su d. Kauno prierašu]. – (Pajūrio kultūros istorijos 
puslapiai). – tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipėda. – 1979,  
rugs. 29.

V. Bajoro atsiminimai apie Klaipėdos draugiją.

181. Kas pritars varpui? / d. Kaunas, Vilniaus valstybinio V. Kapsu-
ko universiteto dėstytojas, istorijos mokslų kandidatas. – (geras 
pasiūlymas) // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1979, gruod. 13.

Dėl Martyno Jankaus sodybos Bitėnuose tvarkymo.

182. Klaipėdos muzikinės praeities puslapiai / domas Kaunas. – 
nuotr. // Kultūros barai. – 1979, nr. 3, p. 62–64.

183. „Klaipėdos muzikos mokyklos ...“ / domas Kaunas. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1979, nr. 20, p. 30.

Nuotraukoje – „Fausto“ pastatymo Klaipėdos operoje akimirka: scenoje 
J. Babravičius – Faustas ir A. Kučingis – Mefistofelis.

184. Klaipėdos spaustuvės, epizodiškai leidusios lietuvišką spaudą : 
(iki 1919 m.) / d. Kaunas. – santr. rus. – Bibliogr. išnašose // 
lietuvos tsr aukštųjų mokyklų mokslo darbai. istorija. – 
[t.] 19, sąs. 2 (1979), p. 115–127.

185. Klaipėdos unikumas / domas Kaunas. – iliustr. // naujos kny-
gos. – 1979, nr. 7, p. 38–40.

Apie 1879 m. Klaipėdos spaustuvėje spausdintą J. Arndto pamokslų rin-
kinį „Šešios knygos“.
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186. Knygos ženklas ekslibris / domas Kaunas. – iliustr. // mokslas 
ir gyvenimas. – 1979, nr. 2, p. 12–13.

187. Lietuvių literatūros draugija / domas Kaunas. – Pieš. // Banga. – 
gargždai, 1979, rugs. 22.

Apie 1879–1923 metais veikusią Tilžės draugiją.

188. „Mažosios lietuvos dalis Klaipėdos kraštas ...“ / domas Kau-
nas. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1979, nr. 21, p. 30.

„Aidos“ draugija. Neskelbtoje nuotraukoje – Vydūno pjesės „Laimėji-
mas“ vaidintojos.

189. Naujo numerio sulaukus / domas Kaunas. – nuotr. // literatūra 
ir menas. – 1979, rugs. 22, p. 15.

Apie Vokiečių–lietuvių literatūros draugijos žurnalo „Mitteilungen der 
Deutsch–Litauischen Literarischen Gesellschaft“ 1979 m. pirmąjį numerį.

190. Nenusipelnęs užmiršimo / domas Kaunas ; [su redakcijos prie-
rašu]. – (jie – panevėžiečiai) // Panevėžio tiesa. – 1979, rugs. 22.

Apie poetą Gustavą Juozupaitį-Sėjų.

191. „Nuotraukoje – žymus mažosios lietuvos kultūros ir visuome-
nės veikėjas martynas jankus ir skulptorius napoleonas Petru-
lis ...“ / domas Kaunas // Švyturys. – 1979, nr. 4, p. 30.

192. Olimpiados metais / domas Kaunas, VVu dėstytojas, istori-
jos kandidatas // jaunimo gretos. – 1979, nr. 12, p. 20.

Apie hitlerininkų pagrobto Gintaro kambario Puškino mieste paiešką ir 
kambario atkūrimą.

193. Piaseckaitė-Šlapelienė, M. Kas buvo šilutiškis e. jagomastas? / 
[su d. Kauno prierašu]. – autorė nurodyta prieraše. – Portr. // 
Komunistinis darbas. – Šilutė, 1979, lapkr. 22.

M. Piaseckaitės-Šlapelienės atsiminimai.

194. Pirmoji lietuviška Vilniaus universiteto istorija / domas Kau-
nas. – faks. // mokslas ir gyvenimas. – 1979, nr. 11, p. 23.

Apie 1893 m. Mažosios Lietuvos spaustuvininko M. Jankaus įmonės Bi-
tėnuose išleistą P. Vileišio knygą „Praeite Vilniaus ir jo pirmbuvusios akade-
mijos“.

195. Šilutės knygininkų ekslibrisas : knygos istorija / domas Kaunas. – 
iliustr. // naujos knygos. – 1979, nr. 2, p. 39–40.

196. Tikiuosi panevėžiečių paramos / domas Kaunas, Vilniaus universi-
teto dėstytojas // Panevėžio tiesa. – 1979, bal. 24.

Prašymas padėti surinkti medžiagą apie I. Simonaitytę ir G. Juozupaitį-
Sėjų.
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197. „Traukiamieji perkšmeliai“ arba „burtikės“ : (medžiaga mažo-
sios lietuvos spaudos bibliografijai) / domas Kaunas. – nuotr. –  
santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 6 (1979), 
p. 57–73.

198. „Visais laikais ...“ / Kristupas agluoniškis [d. Kaunas]. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1979, nr. 10, p. 30.

Neskelbtoje nuotraukoje – I. Simonaitytė ir dainininkė A. Staškevičiūtė 
1939 m. Birštone.

1980

199. Anglų–lietuvių literatūrinius ryšius patikslinant / d. Kaunas // 
Pergalė. – 1980, nr. 8, p. 178.

Apie Dž. Banjaną ir jo „Piligrimo kelionės“ vertimą į lietuvių kalbą 
1804 m.

200. Estijos bibliotekininkai / domas Kaunas, istorijos fakulteto smd 
mokslinis vadovas. – nuotr. // tarybinis studentas / Vilniaus uni-
versitetas. – 1980, bal. 11.

Dėl universiteto bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos specialybės 
studentų ir dėstytojų dalyvavimo Talino E. Vildės pedagoginio instituto SMD 
konferencijoje kovo 21–22 d.

201. Estų bibliotekininkystės teoretikas / maret Valjots, domas Kau-
nas. – Portr. // Bibliotekų darbas. – 1980, nr. 8, p. 29.

Apie Talino pedagoginio instituto Kultūros fakulteto prodekaną Kaljo Ves-
kimiagį.

202. Fotodiptichų paroda. – aut. nurodytas red. prieraše. – nuotr. – 
tas pats laikr. rus. // lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1980, vas. 16, 
p. 9.

Apie kraštotyrininko Bernardo Aleknavičiaus parodą Klaipėdos statybos 
tresto kultūros ir technikos namuose.

203. Gamyklai – 85 metai / domas Kaunas. – nuotr. // Banga. – gargž-
dai, 1980, spal. 18.

Apie Priekulės pieninę.

204. „Gerb. redakcija ...“ // Kultūros barai. – 1980, nr. 4, p. 43.
Dėl 1979 m. 3-iame numeryje išsp. str. „Klaipėdos muzikinės praeities 

puslapiai“. Ištaisoma prof. J. Čiurlionytės pastebėta klaida, kad M. Feheris 
buvo ne violončelininkas, o smuikininkas.

205. Gerbkime žymiuosius šilutiečius / domas Kaunas // literatūra ir 
menas. – 1980, rugs. 6, p. 14.

Apie Šilutės kapinėse palaidotą H. Zudermano šeimą, K. Sekuną, R. Šta-
lį, A. Štalį ir kt.
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206. Gintaro kambario legenda / domas Kaunas. – nuotr. – tas pats 
laikr. rus. // lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1980, birž. 7, 28; liep. 19.

207. Iš M. jankaus rankraščių. – aut. nurodytas p. 78. – lent. – 
Bibliogr. ir komentarai išnašose // Knygotyra. – [t.] 8, sąs. 1 
(1980), p. 81–87.

Publikacija.

208. Iš palėpės – visai lietuvai / d. Kaunas, Vilniaus universiteto vyr. 
dėstytojas, istorijos kandidatas. – nuotr. // Komunistinis darbas. – 
Šilutė, 1980, lapkr. 6.

Dėl Mantvydų kaimo gyventojos Evės Ašmonienės eksponatų, kuriuos su-
rado ir nugabeno į Rumšiškių liaudies buities muziejaus Mažosios Lietuvos 
sektorių D. Kaunas.

209. Jagomasto knygų likimas / domas Kaunas. – faks. // naujos kny-
gos. – 1980, nr. 2, p. 40–42.

210. Kada ir kaip žuvo jagomastai? / domas Kaunas. – Portr. // Bibliote-
kų darbas. – 1980, nr. 2, p. 34–35.

Dėl Jagomastų šeimos žuvimo 1941 metais aplinkybių.

211. Kaip gimė Klaipėdos miesto spauda. – aut. nurodytas red. priera-
še. – tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipėda. – 1980, vas. 16.

Straipsnio „Iš Klaipėdos krašto spaudos atsiradimo istorijos“ ištrauka.

212. Knygos ženklas – įrašas / domas Kaunas. – faks. // naujos kny-
gos. – 1980, nr. 9, p. 38–40.

Apie marginalijas Mažosios Lietuvos knygose.

213. Knygotyros lentynos turtas / domas Kaunas. – rec. kn.: Knygos 
istorija: senovė, viduramžiai, renesansas, XVi–XVii amžius / 
l. Vladimirovas. Vilnius, 1979 // Bibliotekų darbas. – 1980, nr. 1, 
p. 35–36.

214. Knygotyros mokslininkas / domas Kaunas. – Portr. // gimtasis 
kraštas. – 1980, liep. 31, p. 6.

Vilniaus universiteto prof. Vlado Žuko gimimo 55-osioms metinėms.

215. Kur gimė j. f. Kelkis? / domas Kaunas. – Bibliogr. išnašose // 
Knygotyra. – [t.] 8, sąs. 1 (1980), p. 78–81.

Publikacija.

216. Lietuvių literatūros draugijos biblioteka / domas Kaunas // Kul-
tūros barai. – 1980, nr. 6, p. 63–64.

217. Lietuvos santarvės draugija. – aut. nenurodytas // lietuviškoji ta-
rybinė enciklopedija. – Vilnius, 1980. – t. 6, p. 560.
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218. Mažosios lietuvos jaunimo draugijų bibliotekos 1911–1934 m. / 
domas Kaunas. – iliustr. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 
1980, nr. 11, p. 34–36.

219. Mažosios lietuvos spaudos veikėjas martynas jankus : (ikispaus-
tuvinio laikotarpio veiklos bruožai) / domas Kaunas. – santr. 
rus., vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 8, sąs. 1 (1980), 
p. 37–50.

220. Mylėjusi knygą ir dainą / domas Kaunas. – Portr. // gimtasis 
kraštas. – 1980, birž. 12, p. 4.

Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės „Atsiminimų apie Enzį Jagomastą“ prie-
rašas (p. 4, 8).

221. Nepublikuota Vydūno nuotrauka / domas Kaunas. – nuotr. // 
Kultūros barai. – 1980, nr. 1, p. 67–68.

Nuotrauka iš teatro istoriko V. Maknio archyvo: „Vydūnas. 1–9–21. Pajūr-
giryj“ – Vydūno autografas.

222. Pamario krašto metraštininkas / d. Kaunas, istorijos mokslų kan-
didatas ; [su redakcijos prierašu]. – Portr. – tas pats laikr. rus. // 
lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1980, rugpj. 30, p. 5.

Kraštotyrininko ir bibliografo Bernardo Aleknavičiaus gimimo 50-osioms 
metinėms.

223. Papildytas paminklų sąrašas / d. Kaunas, Vilniaus universiteto vyr. 
dėstytojas, istorijos kandidatas. – (Pamario kultūros paminklai) // 
Komunistinis darbas. – Šilutė, 1980, gruod. 30.

Apie Mažosios Lietuvos literatūros, raštijos ir knygos veikėjus, kurių palai-
dojimo vietos įrašytos į naują istorijos ir kultūros paminklų sąrašą.

224. Poeto reabilitacija / d. Kaunas // Pergalė. – 1980, nr. 10, p. 182–
185; Komunistinis darbas. – Šilutė, 1980, lapkr. 18.

Apie Mažosios Lietuvos poetą Mikelį Hofmaną-Ateivį.

225. Priekulės gaisrinei – 80 / domas Kaunas. – (iš praeities istori-
jos) // Banga. – gargždai, 1980, birž. 14.

226. [Pristatomasis žodis] / tomas jovaiša, domas Kaunas // linas jan-
kus : tapybos paroda. – Klaipėda, 1980. – P. 3.

227. „Savo giminių ir kaimynų albumuose radau ...“ / d. K. jonikas 
[d. Kaunas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1980, nr. 9, 
p. 30.

Nuotraukoje – Plungės linų audinių fabriko darbininkai.

228. Studentų moksliniai ryšiai / d. Kaunas // Bibliotekų darbas. – 
1980, nr. 5, p. 32.

Apie SMD konferenciją Taline.
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229. „Šiai nuotraukai vos ne pusšimtis metų ...“ / domas Kaunas. – 
nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1980, nr. 22, p. 30.

Martyno Kavolio nuotraukoje – Urtė Mačkutė prie Klaipėdos pilies griu-
vėsių, neišlikusių iki mūsų dienų.

230. Šis tas apie Vydūną / d. Kaunas // Pergalė. – 1980, nr. 3, p. 185–
186.

Apie Šilutės rajono Jonaičių kapinėse surastus Storostų giminės krikštus.

231. „Šių nuotraukų autorius – jonavietis H. ramonaitis ...“ / do-
mas Kaunas. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1980, nr. 11, 
p. 30.

Nuotraukose – 1932–1933 m. Šilutės–Pagėgių plento taisymo darbai ir 
Kavolių–Dekintų kelio tvarkymas 1935 m.

232. Zetkanje z jurom surowinom na fotografijach / domas Kaunas, 
kandidat historiskich wĕdomosćow, asistent uniwersity Vilnius. – 
nuotr. – sorb. // Předźenak. – Budyšin/Bautzen, 1980, 21. jun., 
sobotna přiłoha „noweje doby“, p. 9.

233. Žodis apie draugą ir rašytoją / [martyno Kavolio prisiminimus 
apie i. simonaitytę užrašė domas Kaunas] // Banga. – gargždai, 
1980, kovo 8.

234. Žuvo 1941-aisiais / domas Kaunas. – Portr. // tarybinis studen-
tas / Vilniaus universitetas. – 1980, lapkr. 21.

Apie Jurgį ir Enzį Jagomastus.

235. Žvilgsnis į K. donelaičio gimtinę / domas Kaunas // Švyturys. – 
1980, nr. 16, p. 26.

1981

236. Anglų–lietuvių literatūrinius ryšius patikslinant / domas Kau-
nas // nemuno kraštas. – Witzenhausen/Werra, 1981, nr. 1, 
p. 29. 

Apie Dž. Banjaną (1628–1688) ir jo „Piligrimo kelionės“ vertimą į 
lietuvių kalbą 1804 m. „Krikščionies keliuonė“.

237. Dalijosi patyrimu / d. Kaunas. – nuotr. // Bibliotekų darbas. – 
1981, nr. 8, p. 8.

Apie Talino E. Vildės pedagoginio instituto dėstytojų viešnagę Vil-
niaus universitete.

238. Gal pažinojote Zaunius? / d. Kaunas, Vilniaus V. Kapsuko uni-
versiteto vyr. dėstytojas, istorijos kandidatas. – nuotr. – (iš rajono 
praeities) // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1981, geg. 16.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją Mortą Zauniūtę.
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239. Iš senojo poezijos albumo / s. Šlamaitė, Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto filologijos fakulteto studentė, d. Kaunas, Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto dėstytojas // Komunistinis darbas. – Ši-
lutė, 1981, bal. 11.

Keleto Mažosios Lietuvos poetų eilėraščių prierašas.

240. m. Jankaus leidybinė veikla Šilutėje / d. Kaunas ; [su redak-
cijos prierašu]. – iliustr. // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1981, 
geg. 23.

241. m. Jankaus memorialinė ekspozicija / d. Kaunas. – nuotr. // Bi-
bliotekų darbas. – 1981, nr. 7, p. 36. 

Bitėnai.

242. m. Jankaus spaustuvė / domas Kaunas. – nuotr. – (istorija 
ir dabartis). – tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipėda. – 1981, 
gruod. 27, p. 4. 

Bitėnai.

243. martynas Jankus ir Klaipėda / domas Kaunas, istorijos kandida-
tas ; [su redakcijos prierašu]. – iliustr. – (Pamario krašto kultūros 
istorijos puslapiai) // tarybinė Klaipėda. – 1981, geg. 23.

244. martynas Jankus meno kūriniuose / domas Kaunas. – iliustr. // 
Bibliotekų darbas. – 1981, nr. 6, p. 36.

Dėl spaudos ir kultūros veikėjo įamžinimo mene.

245. Kas lankėsi rokaičiuose? / d. Kaunas, Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto vyr. dėstytojas, istorijos kandidatas. – Portr. // Ban-
ga. – gargždai, 1981, lapkr. 21.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją Mortą Zauniūtę.

246. Klaipėdos krašto knygos pirmasis šimtmetis (1816–1919) / 
domas Kaunas. – lent. // Bibliotekų darbas. – 1981, nr. 2, 
p. 33–36; nr. 4, p. 29–31.

247. Knygos likimas / ist. k. domas Kaunas. – faks. // mokslas ir 
gyvenimas. – 1981, nr. 4, p. 39–40.

Apie knygą „Dukart penkios dešimt ir du pasakojimai šventame rašte ran-
dami ir iš Seno bei naujo testamento išrinkti“, Karaliaučius, 1845 m.

248. Knygotyros baruose ... / domas Kaunas. – Portr. – (Įdomūs 
susitikimai) // gimtasis kraštas. – 1981, geg. 21, p. 3; laisvė. – 
Boston, 1981, rugpj. 7, p. 2.

Apie Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir moks-
linės informacijos specialybių prodekanę, Bibliotekininkystės katedros vedėją 
Genovaitę Raguotienę.
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249. Knygų leidėjai H. Holcas ir m. Šernius Klaipėdoje / domas 
Kaunas. – santr. rus. – Bibliogr. išnašose // lietuvos tsr aukš-
tųjų mokyklų mokslo darbai. istorija. – [t.] 21, sąs. 2 (1981), 
p. 45–61.

250. Ko J. f. Kelkis lankėsi Klaipėdoje / domas Kaunas. – (iš Klai-
pėdos krašto kultūros istorijos). – tas pats laikr. rus. // tarybinė 
Klaipėda. – 1981, gruod. 19.

251. Kuo didžiuojasi mūsų kaimynai / domas Kaunas. – iliustr. // li-
teratūra ir menas. – 1981, vas. 7, p. 16.

Dėl Estijoje išleisto leidinio „Rara“ apie Tartu universiteto mokslinės 
bibliotekos retenybes.

252. Lietuvis iš garibaldžio būrių / domas Kaunas. – Portr. // moks-
las ir gyvenimas. – 1981, nr. 2, p. 22–23; europos lietuvis. – 
londonas, 1981, spal. 2, p. 2; spal. 9, p. 2.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją J. Smalakį.

253. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1981. – 
t. 7. – turinyje: „Lituania“ : [apie m. lietuvos spaudos drau-
giją, Klaipėda]. – P. 63 ; „Lituania“ : [apie poligrafijos įmonę 
ir leidyklą, tilžė]. – P. 63 ; fon Mauderodė (von Mauderode) 
Otonas. – P. 326 ; Mažoji Lietuva. – P. 338–340. – aut. ne-
nurodytas. – str. „mažoji lietuva“ parašytas su bendraautoriais.

254. „Lietuviškos svotbinės dainos“ lietuvininkuose / domas Kau-
nas. – santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // lietuvos tsr 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. literatūra. – [t.] 23, [sąs.] 1 
(1981), p. 58–62.

255. Nauji kultūros ir istorijos paminklai / d. Kaunas, Vilniaus uni-
versiteto vyr. dėstytojas, istorijos kandidatas // Banga. – gargž-
dai, 1981, saus. 6.

Apie Mažosios Lietuvos spaustuvininkus Johaną Fridrichą Francą Šrėderį 
ir Jurgį Traušį jų palaidojimo vietų įrašymo į istorijos ir kultūros paminklų 
sąrašą proga.

256. Neatskiriama nuo Pamario žemės / d. Kaunas, Vilniaus V. Kap-
suko universiteto dėstytojas. – (iš rajono praeities) // Komunisti-
nis darbas. – Šilutė, 1981, kovo 7.

Apie Martyno Jankaus žmoną Oną Jankuvienę.

257. Periodinės spaudos pradininkas / ist. k. domas Kaunas. – Portr. // 
mokslas ir gyvenimas. – 1981, nr. 6, p. 22–23.
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258. Priekulės bibliotekos pirmtakai / d. Kaunas, Vilniaus V. Kapsu-
ko universiteto dėstytojas, istorijos kandidatas // Banga. – gargž-
dai, 1981, rugs. 17.

Apie „Sandoros“ ir „Vilties“ draugijas bei jų privačias bibliotekas.

259. Priekulės knygininkai : knygos istorija / domas Kaunas. – 
iliustr. // naujos knygos. – 1981, nr. 7, p. 42–45. 

Apie F. Šrėderį, J. Traušį, L. Raną ir J. Molinių.

260. „Rikio Kruzelio“ sugrįžimas? / domas Kaunas, knygotyrinin-
kas. – (iš Pamario krašto kultūros istorijos). – tas pats laikr. 
rus. // tarybinė Klaipėda. – 1981, bal. 1.

Straipsnis – melagio dienos pokštas.

261. Sugrįžti sunkiau nei išeiti / domas Kaunas. – Portr. // tarybinė 
moteris. – 1981, nr. 7, p. 17, p. 4 (virš.).

Apie dailininkę Ievą Labutytę.

262. Tautų ryšininkas / domas Kaunas. – Portr. // literatūra ir me-
nas. – 1981, vas 21, p. 14.

Apie Jurgį Julių Justą Zauerveiną.

263. Vertingas piešinys / domas Kaunas. – Portr. // Kultūros ba-
rai. – 1981, nr. 7, p. 53. 

Apie F. Keslerio piešinį „Lietuvininkė tautiniais drabužiais“.

264. j. Zauerveinas ir Klaipėda : 150-ąsias gimimo metines minint / 
domas Kaunas. – Portr. – tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipė-
da. – 1981, vas. 11. 

1982

265. Apie vieną paštininką ir pašto reikalus senovėje / domas Kau-
nas // Banga. – gargždai, 1982, spal. 23.

Apie Vilių Brizgį.

266. mikelį Ašmį prisimenant / domas Kaunas // Pergalė. – 1982, 
nr. 2, p. 184–186.

267. Baltų istorijos literatūros raktas / domas Kaunas. – iliustr. // 
gimtasis kraštas. – 1982, vas. 25, p. 4.

Apie VFR kalbininko J. D. Range baltistinius ir lituanistinius tyrinė-
jimus.

268. Bendradarbiai : (amžininko pastabos apie rašytoją i. simo-
naitytę). – aut. nurodytas prieraše. – nuotr. – tas pats laikr. 
rus. // lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1982, gruod. 25, p. 6.

Emilio Kraštinaičio atsiminimų prierašas ir laiškų komentarai.
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269. a. Bruožio pirmoji knyga / ist. k. domas Kaunas. – faks. // 
mokslas ir gyvenimas. – 1982, nr. 2, p. 31. 

Dėl Mažosios Lietuvos kultūros istoriko knygos „Apsvaiginą gėrimai, jų 
pasekmės ir jų apkariavimas“ (Tilžė, 1905).

270. „Holco ir Šerniaus įpėdinio“ (Zybertų) leidykla ir spaustuvė 
1894–1914 metais : (iš Klaipėdos lietuviškos spaudos leidimo is-
torijos) / d. Kaunas. – santr. rus. – Bibliogr. išnašose // lietuvos 
tsr aukštųjų mokyklų mokslo darbai. istorija. – [t.] 22 (1982), 
p. 88–102.

271. e. Jagomasto laiškai kalbininkui j. Šlapeliui / d. Kaunas. –  
santr. rus. – Bibliogr. išnašose // lietuvos tsr aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai. literatūra. – [t.] 24, [sąs.] 1 (1982), p. 70–77.

272. Jaunųjų mokslininkų konferencija / V. mačiulis [d. Kaunas] // 
Bibliotekų darbas. – 1982, nr. 5, p. 35.

Apie Vilniaus universiteto studentų mokslinės draugijos XXXIV konfe-
renciją.

273. Klaipėdos pedagoginio ir Prekybos institutų bibliotekos / do-
mas Kaunas. – lent. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 
1982, nr. 11, p. 34–36.

274. Knygynų ekslibrisai / domas Kaunas. – iliustr. // naujos kny-
gos. – 1982, nr. 11, p. 36–39.

Apie Mažosios Lietuvos ekslibrisus.

275. Kur Vydūno gimtinė? / domas Kaunas // literatūra ir menas. – 
1982, spal. 2, p. 16.

276. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1982. – t. 9. – 
turinyje: Posto spaustuvė ir leidykla [tilžė]. – P. 130 ; „Prussia“, 
Prūsijos senovės draugija. – P. 239 ; Prūsų lietuvininkų susivieniji-
mas. – P. 241 ; Pucas Mauras. – P. 255 ; Reilenderių spaudos įmonė 
[tilžė]. – P. 371. – aut. nenurodytas.

277. Lietuvių pasakas seka ... vokiečiai. – aut. nenurodytas. – iliustr. // 
naujos knygos. – 1982, nr. 8, p. 11.

Apie knygą „Litauische Volksmärchen“ (Düsseldorf, 1981).

278. Mažosios lietuvos jaunimo draugijos bibliotekos, 1911–1934 / 
d. Kaunas. – Bibliogr. išnašose // nemuno kraštas. – Witzenhau-
sen/Werra, 1982, nr. 3, p. 24–27.

279. Pirmasis lietuviškas „Kataliogas“ / domas Kaunas. – Portr., 
faks. // naujos knygos. – 1982, nr. 2, p. 42–44.

Apie 1900 m. M. Jankaus išspausdintą knygą „Kataliogas lietuviš-
kų knygų su gotiškomis litaromis“.
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280. Pirmieji ekslibrisai mažojoje lietuvoje / domas Kaunas // 
Kultūros barai. – 1982, nr. 7, p. 68–69.

281. Pirmoji spaustuvininkų mokykla / domas Kaunas. – Portr. – Bi-
bliogr. str. gale // Kraštotyra. – [Kn.] 14 (1982), p. 55–60.

Apie 1865 m. Priekulėje F. Šrėderio įkurtą spaustuvėlę.

282. Pirmosios pažinties diena : iš susitikimų ir pasikalbėjimų su 
ieva simonaityte / domas Kaunas // Banga. – gargždai, 1982, 
saus. 16.

283. „Sandoros“ draugijos biblioteka Klaipėdoje 1912–1939 m. / 
domas Kaunas. – iliustr. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų dar-
bas. – 1982, nr. 5, p. 31–32; nr. 7, p. 32–34.

284. ievos Simonaitytės viešoji biblioteka : istorijos puslapiai / 
domas Kaunas, istorijos kandidatas. – nuotr. – (iš uostamies-
čio praeities) // tarybinė Klaipėda. – 1982, rugpj. 17, p. 5.

285. Sugrįžo literatūrinės klasikės laiškai / domas Kaunas. – nuotr. // 
gimtasis kraštas. – 1982, liep. 8, p. 5.

Apie Ernsto Šumano (E. Schumann) viešnagę ir I. Simonaitytės laiškų 
dovanojimą Vilniaus universitetui.

286. Susitikimas taline / d. Kaunas // Bibliotekų darbas. – 1982, nr. 8, 
p. 33.

Apie Pabaltijo šalių aukštųjų mokyklų Bibliotekininkystės ir informacijos 
katedrų dėstytojų susitikimą.

287. Žmogus su žodyno kartoteka kario kuprinėje : aleksandro Kur-
šaičio 120-osioms gimimo metinėms / domas Kaunas // mūsų 
kalba. – 1982, nr. 5, p. 46–51.

1983

288. Auksu pieštas ekslibris / ist. k. domas Kaunas. – nuotr. // mokslas 
ir gyvenimas. – 1983, nr. 7, p. 32.

Apie ekslibrisą rinkinyje „Mišių knygos“ (Tilžė, 1878).

289. „Aukuro“ draugijos biblioteka / domas Kaunas. – nuotr. // 
Kultūros barai. – 1983, nr. 5, p. 55–57; nemuno kraštas. – Wit-
zenhausen/Werra, 1983, nr. 3, p. 26–28, 30–31.

290. Brolis / atsiminimus užrašė ir spaudai parengė domas Kaunas. – 
Portr. – (iš mūsų kultūros istorijos) // literatūra ir menas. – 1983, 
gruod. 24, p. 16.

Fridricho Bajoraičio sesers Lidijos Bajoraitės atsiminimai.
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291. anso Bruožio fondas ir jo leidiniai / d. Kaunas // lietuvos tsr 
bibliotekininkų ketvirtoji mokslinė konferencija, 1983 m. gruo-
džio 14–15 d. : pranešimų tezės. – Vilnius, 1983. – P. 182–183.

292. Čekų kalbininko autografas / ist. k. domas Kaunas. – faks. // 
mokslas ir gyvenimas. – 1983, nr. 2, p. 31.

Apie indoeuropeisto ir baltisto J. Zubato ryšius su Lietuva.

293. Išlikęs savitam žody / d. Kaunas // Pergalė. – 1983, nr. 12, 
p. 181–183.

Apie Fridrichą Bajoraitį.

294. martyno Jankaus spaustuvės veikla ragainėje ir tilžėje 1889–
1892 metais / domas Kaunas. – santr. rus., vok. – Bibliogr. išna-
šose // Knygotyra. – [t.] 9, sąs. 1 (1983), p. 53–66.

295. Kai Kantas gyveno knygyne ... / domas Kaunas. – iliustr. // nau-
jos knygos. – 1983, nr. 2, p. 45.

296. domas Kaunas: „aš knygos darbininkas“ / [užrašė] V. rimavi-
čius. – Portr. // Banga. – gargždai, 1983, gruod. 31.

Naujametinis interviu.

297. Kelios pastabos kalbininkų Kuršaičių biografijai / domas Kaunas // 
mūsų kalba. – 1983, nr. 1, p. 50–53.

Su publikacija.

298. Ketvirtoje palatoje : susitikimai ir pokalbiai su rašytoja i. simonai-
tyte / domas Kaunas. – tas pats laikr. rus. // tarybinė Klaipėda. – 
1983, saus. 22, p. 4.

299. Klaipėdos viešoji biblioteka 1920–1939 metais / domas Kau-
nas. – nuotr. – Bibliogr. išnašose // Bibliotekų darbas. – 1983, 
nr. 4, p. 35–36; nr. 5, p. 32–34.

300. Knygotyros vokiškas variantas / domas Kaunas. – rec. kn.: 
Книговедение / Фриц Функе. Москва, 1982 // Bibliotekų dar-
bas. – 1983, nr. l, p. 34.

301. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1983. – t. 10. – 
turinyje: „Spauda“ : [apie mažosios lietuvos knygų ir laikraščių 
leidybos draugiją tilžėje]. – P. 330 ; Stikliorius Jokūbas. – P. 415 ; 
Šenkės spaudos įmonė [tilžė]. – P. 556 ; Šrėderis Johanas Frydrichas 
Francas. – P. 626. – aut. nenurodytas.

t. 11. – turinyje: Temė (Temme) Jadokas Donatas Hubertas. – P. 260 ; 
Tilžės lietuvių klubas. – P. 311 ; Traušio spaustuvė [Priekulė]. – P. 386 ; Urė-
daitis Kristupas. – P. 570. – aut. nenurodytas.
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302. Lietuvių kalba Karaliaučiuje : profesoriaus Viktoro falkenhano 
80-mečiui / domas Kaunas. – nuotr. – (iš mūsų kultūros istori-
jos) // literatūra ir menas. – 1983, vas. 19, p. 7.

303. Lietuvos aidas norvegijoje / domas Kaunas // literatūra ir me-
nas. – 1983, rugs. 3, p. 14.

Apie kalbininką O. Vistdalą, tyrinėjantį J. Zauerveino veiklą.

304. Senoji Šilutės knyga / d. Kaunas // Komunistinis darbas. – Šilutė, 
1983, birž. 23, 28, 30.

Apie pirmąsias bibliotekas, knygynus ir spaustuves.

305. Sudmantų bibliofilas / domas Kaunas. – (iš kraštotyrininko užra-
šų) // Banga. – gargždai, 1983, saus. 8.

Apie Joną Birškų.

306. Sunkiausia lietuvos knyga / domas Kaunas. – nuotr. // naujos 
knygos. – 1983, nr. 6, p. 44–45.

Apie 1928 m. pagamintą atminimų įrašų albumą „Amžinoji Rambyno 
kalno knyga“, saugomą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

307. Susitikimas rygoje / n. savas [d. Kaunas] // Bibliotekų darbas. – 
1983, nr. 8, p. 11.

Apie Pabaltijo šalių aukštųjų mokyklų Bibliotekininkystės ir mokslinės 
informacijos katedrų dėstytojų susitikimą.

308. „Šioje nuotraukoje matome ... j. Zauerveiną ...“ / domas glemža 
[d. Kaunas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1983, nr. 20, 
p. 30.

J. Zauerveino nuotraukos publikacija.

309. „1983 m. kovo 4 d. Vilniuje mirė lituanistas emilis Kraštinai-
tis ...“ / domas Kaunas // mūsų kalba. – 1983, nr. 6, p. 32–33.

310. die Universität Vilnius als ausbildungszentrum für Bibliothekare 
der litauischen ssr / domas Kaunas. – Vok. // Zentralblatt für 
Bibliothekswesen. – leipzig, 1983, H. 11, p. 21–24.

311. VDR aukštoji bibliotekininkų mokykla / domas Kaunas. – 
Portr. – Bibliogr. išnašose // Bibliotekų darbas. – 1983, nr. 11, 
p. 27–29.

Apie Berlyno Humboldtų universiteto Bibliotekininkystės ir mokslinės in-
formacijos institutą.

312. Vydūno knygų dedikacijos / domas Kaunas // Pergalė. – 1983, 
nr. 5, p. 185–187.
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313. „Vilniaus universiteto mokslinėje bibliotekoje veikusios parodos 
apie įžymų lituanistą j. lebedį (1913–1970) lankytojai negalėjo 
abejingai praeiti pro vieną eksponatą ...“ / K. jonikas [d. Kau-
nas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1983, nr. 12, p. 30.

Apie 1930 m. Tolminkiemio atviruką.

1984

314. Agluonėnų paskolos draugija / d. Kaunas. – (Kraštotyra) // Ban-
ga. – gargždai, 1984, lapkr. 24.

315. Agluonėnų paštas / domas Kaunas, Vilniaus V. Kapsuko univer-
siteto e. p. docentas. – (Kraštotyra) // Banga. – gargždai, 1984, 
liep. 17.

316. Dar vienas ekslibris / enzys Bertušaitis [d. Kaunas]. – nuotr. // 
mokslas ir gyvenimas. – 1984, nr. 5, p. 39.

Dėl knygrišio O. Sekunos superekslibriso.

317. Istorijos fakulteto smd geriausio būrelio konkursas / istorijos 
fakulteto smd mokslinis vadovas ein. doc. p. d. Kaunas // tary-
binis studentas / Vilniaus universitetas. – 1984, kovo 23.

318. Istorijos fakulteto smd geriausio būrelio konkurso rezultatai / 
e. doc. p. d. Kaunas, istorijos fakulteto smd mokslinis vadovas // 
tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1984, rugs. 21.

319. Iš Vokiečių valstybinės bibliotekos lituanistikos / domas Kau-
nas. – Bibliogr. išnašose // Bibliotekų darbas. – 1984, nr. 1, 
p. 26–29.

320. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1984. – t. 12. – 
turinyje: Vichertas (Wichert) Ernstas Augustas Georgas. – P. 203 ; 
Voska Kristupas. – P. 395 ; Zaunius Dovas. – P. 428–429 ; Zyberto 
spaudos įmonė [Šilutė–Klaipėda]. – P. 440 ; Zoldatas (Soldat), Sol-
daitis, J. F. – P. 449. – aut. nenurodytas.

321. „Lietuviškų fortepijonų“ autoriaus knygos / domas Kaunas. – 
Portr. // naujos knygos. – 1984, nr. 2, p. 44–46.

Dėl rašytojo J. Bobrovskio memorialinio muziejaus ir jo asmeninės biblio-
tekos Berlyne.

322. „Literatūrinis palikimas, plačiašakės visuomenės veiklos pėd-
sakas, gyvi lietuvių kultūros veteranų atsiminimai pasakoja apie 
liudo giros turtingą asmenybę ...“ / Vytautas Šalčius [d. Kau-
nas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1984, nr. 5, p. 30.

Literatūros muziejaus Kaune fonduose saugomos L. Giros ir I. Simonai-
tytės nuotraukos publikacija.
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323. Liudija dokumentai / domas Kaunas // literatūra ir menas. – 
1984, kovo 24, p. 16.

Dėl žodynininko A. T. Kuršaičio gimimo vietos.

324. „Metų“ pirmoji recenzija / ist. m. k. domas Kaunas // mokslas ir 
gyvenimas. – 1984, nr. 1, p. 18.

Dėl K. Donelaičio „Metų“ tyrinėjimų ir pirmosios recenzijos, išspausdin-
tos Tilžės laikraštyje „Gemeinnütziges Wochenblatt“ („Visuomeninis savai-
traštis“), 1818 m. liepos 10 d. (tekstas vok., liet.).

325. Mokslo populiarintojas iš Prūsijos / ist. m. k. domas Kaunas. – 
iliustr. // mokslas ir gyvenimas. – 1984, nr. 11, p. 30–31.

Apie XIX a. publicistą bitininką E. Radžiūną.

326. Nežinomas 1818 m. eilėraštis / domas Kaunas // literatūra ir 
menas. – 1984, gruod. 8, p. 16.

Apie nežinomo autoriaus eilėraštį „Lietuviškoji kalba vokiškajai“, išspaus-
dintą Tilžės laikraštyje „Gemeinnütziges Wochenblatt“.

327. Nuo Paryžiaus iki rokaičių / domas Kaunas. – (iš praeities) // 
gimtasis kraštas. – 1984, kovo 8, p. 5.

Apie Zaunių šeimos Tautišką knygyną Rokaičiuose.

328. Prie bibliotekininkystės mokslinių būrelių ištakų / e. doc. p. do-
mas Kaunas, Knygotyros būrelio mokslinis vadovas. – Portr., 
nuotr. – (iš universiteto smd istorijos) // tarybinis studentas / 
Vilniaus universitetas. – 1984, rugs. 21.

329. Svarbiausios lietuviškos spaudos leidyklos Klaipėdoje : (iki 
1919 m.) / domas Kaunas. – santr. rus. – Bibliogr. išnašose // 
lietuvos tsr aukštųjų mokyklų mokslo darbai. istorija. – [t.] 24 
(1984), p. 95–117.

330. „Ši nuotrauka daryta pirmaisiais mūsų amžiaus metais ...“ / jo-
nas urbonas [d. Kaunas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 
1984, nr. 21, p. 30.

Kauno politechnikos instituto bibliotekos Senų spaudinių ir rankraščių 
skyriuje saugomos nuotraukos publikacija.

331. Tilžės lietuvių kalbos kursai / domas Kaunas. – Bibliogr. išnašo-
se // mūsų kalba. – 1984, nr. 4, p. 42–47.

332. Vėl Vilniuje / r. Balsys [d. Kaunas] // Bibliotekų darbas. – 1984, 
nr. 9, p. 12.

Dėl Pabaltijo šalių aukštųjų mokyklų bibliotekininkystės ir mokslinės in-
formacijos katedrų dėstytojų susitikimo.
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333. Vydūno laiškai falkenhanui / parengė domas Kaunas. – Bibliogr. 
išnašose // mūsų kalba. – 1984, nr. 2, p. 35–37.

Publikacija.

1985

334. Autografas norvegiškoje knygoje / Kostas jurkaitis [d. Kaunas] // 
mokslas ir gyvenimas. – 1985, nr. 4, p. 39.

Apie J. Zauerveino eilėraščių rinkinį „Frie Viso“, saugomą MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto bibliotekoje.

335. „Birutės“ draugijos biblioteka / domas Kaunas. – Bibliogr.  
str. gale // iš lietuvos bibliotekų istorijos. – Vilnius, 1985. – 
P.  66–81.

336. „Būdamas šilutiškis ...“ / Bronius mulskis [d. Kaunas]. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1985, nr. 7, p. 30.

Šilutės ir Rusnės atvirukų publikacija su prierašu.

337. Deutsche Verleger litauischer Bücher im 19. jahrhundert / domas 
Kaunas. – Vok. // marginalien. – Berlin, 1985, H. 1, p. 67–74.

Apie vokiečius, lietuviškų knygų leidėjus XIX a.

338. m. Jankaus leidybinė veikla Bitėnuose (1892–1909 m.) / domas 
Kaunas. – santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – 
[t.] 10, sąs. 1 (1985), p. 40–51.

339. m. Jankaus leidybinės veiklos baigiamasis etapas ir jos rezultatai / 
domas Kaunas. – santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // Knygo-
tyra. – [t.] 11, sąs. 1 (1985), p. 25–39.

340. Knygos veikėjo biografijos patikslinimas / domas Kaunas. – Bib-
liogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 1985, nr. 11, p. 35–36.

Lietuvių raštijos darbuotojo J. F. Kelkio biografijos patikslinimas.

341. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1985. – Papil-
dymai: a–Ž. – 640 p. – turinyje: „Baltischer Beobachter“ : [apie 
dienraštį, Klaipėda]. – P. 67 ; Baltris Ansas. – P. 67 ; Berlyno lietu-
vių draugija. – P. 83 ; Bruožis Vilius. – P. 102 ; Donelaičio draugi-
ja. – P.  152 ; Hartungų spaudos įmonė [Karaliaučius]. – P. 231 ; 
Jankaus spaustuvė. – P. 262 ; Karaliaučiaus karališkoji vokiečių 
draugija. – P.  290–291 ; Lokys Kristupas. – P. 409 ; „Rambynas“ : 
[apie Berlyne studijuojančių lietuvių savišvietos organizaciją]. – 
P.  530 ; Bajoraitis, Bajoras, Vilius. – P. 628. – Visų straipsnių aut. 
nenurodytas.
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342. Mažosios lietuvos knyga / d. Kaunas // lietuvos bibliografija. 
serija a, Knygos lietuvių kalba. – Vilnius, 1985. – t. 2, kn.1, 
p. 33–43.

343. Medžiaga mažosios lietuvos bibliotekų tyrinėjimams / domas 
Kaunas. – turinyje: i, Laiškai dėl „Birutės“ draugijos bibliotekos ; 
ii, „Lietuvių keliaujančio knygyno“ abonentai // Knygotyra. – 
[t.] 12, sąs. 1 (1985), p. 105–111.

344. Nacionalinės bibliotekos istorija / domas Kaunas. – rec. kn.: 
lietuvos tsr valstybinė respublikinė biblioteka, 1919–1940 / 
Valerija Vilnonytė. Vilnius, 1984 // Bibliotekų darbas. – 1985, 
nr. 2, p. 35–36.

345. Norvego knyga apie j. Zauerveiną / domas Kaunas. – Portr. // 
naujos knygos. – 1985, nr. 8, p. 44.

Dėl O. Vistdalo knygos „Jurgis Zauerveinas norvegų kultūros raidoje“.

346. Pamario krašto jaunimas / domas Kaunas ; [su redakcijos priera-
šu]. – nuotr. // moksleivis. – 1985, nr. 5, p. 22–23.

Apie Mažosios Lietuvos jaunimo draugijas XIX–XX a.

347. Paminklas lietuvos knygų ženklams / domas Kaunas. – rec. 
kn.: lietuvos knygos ženklai / Vincas Kisarauskas. Vilnius, 
1985 // Pergalė. – 1985, nr. 5, p. 174–177.

348. Plungiškiai archyvų bylose / d. Kaunas, Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto istorijos fakulteto einantis docento pareigas. – Portr., 
nuotr. // Kibirkštis. – Plungė, 1985, kovo 28, p. 3.

Kultūros ir visuomenės veikėjai.

349. i. Simonaitytės knygų marginalijos ir ženklai / domas Kaunas. – 
nuotr. // naujos knygos. – 1985, nr. 4, p. 40–42. 

350. Spaudos tiražai 1905–1914 metais / domas Kaunas. – Bibliogr.: 
837 pavad. // Knygotyra. – [t.] 10, sąs. 1 (1985), p. 70–79.

351. Suvesti konkurso rezultatai / doc. d. Kaunas, smd istorijos fa-
kulteto mokslinis vadovas // tarybinis studentas / Vilniaus uni-
versitetas. – 1985, spal. 29.

Dėl Istorijos fakulteto SMD ataskaitinės-rinkiminės konferencijos.

352. Šilutės knyga ir bibliotekos : (iki 1939 m.) / domas Kaunas. – 
santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 12, sąs. 1 
(1985), p. 5–19.

353. „Šitoje nuotraukoje, kuri saugoma Kauno antano sniečkaus po-
litechnikos instituto senų spaudinių ir rankraščių skyriaus saugy-
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kloje, užfiksuota ...“ / Vytautas gudaitis [d. Kaunas]. – nuotr. – 
(iš albumo) // Švyturys. – 1985, nr. 13, p. 30.

Mažosios Lietuvos kultūrinio švietimo draugijos „Birutė“ aktyvistų ir sve-
čio poeto A. J. Vištelio nuotraukos publikacija.

354. Talentingiausiųjų draugija : pokalbis su istorijos fakulteto smd 
moksliniu vadovu docentu domu Kaunu / kalbėjosi Vilma 
Pronckutė. – Portr. // universiteto žurnalistas / Vilniaus univer-
sitetas. – 1985, bal. 12.

355. Tarybų lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – t. 1. – moks-
linių konsultantų spaudos klausimais sąraše: ist. m. kand. domas 
Kaunas. – turinyje: Agluonėnai, kaimas Klaipėdos raj. / domas 
Kaunas. – P. 17 ; Albano ir Kybelkos spaustuvė / domas Kaunas. – 
P.  37 ; Arnašius Jurgis / domas Kaunas. – P. 106 ; Aukštuolaitis 
Jurgis / domas Kaunas, regina Žepkaitė. – P. 139 ; Bajoraitis Fry-
drichas / domas Kaunas. – P. 165 ; Baltris Ansas / domas Kau-
nas. – P. 192 ; Berlyno lietuvių draugija / domas Kaunas. – P. 236 ; 
Bruožis Vilius / domas Kaunas. – P. 289 ; Burtelės / domas Kau-
nas. – P. 311 ; Didlaukis Dovas / domas Kaunas. – P. 421 ; „Dienos 
laps“, pirmasis m. lietuvos lietuvių dienraštis / domas Kaunas. – 
P. 427 ; Donelaičio draugija [Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 445 ; 
Dortmundo lietuvių draugija / domas Kaunas. – P. 446 ; Endriu-
laitis, [Endrulaitis], Endrikis / domas Kaunas. – P. 510 ; Giedraičio 
spaustuvė [opstainys, Šilutės r.] / domas Kaunas. – P. 611.

356. „Такие книги, как эта, выходят редко ...“ / Домас Каунас. – 
rec. kn.: lietuvos knygos ženklai / Vincas Kisarauskas. Vilnius, 
1985 // Литва литературная. – 1985, № 4, р. 175.

1986

357. Agluonėnų mokyklai – 250 metų / domas Kaunas ; [su a. Varei-
kienės prierašu „Kraštiečio dovana“]. – nuotr. // Banga. – gargž-
dai, 1986, liep. 12, 15.

358. Atsiminimai apie „nusidavimų“ redaktorių j. f. Kelkį (1801–
1877) / d. Kaunas // Pergalė. – 1986, nr. 11, p. 180–182.

Publikacija.

359. Ketvirtis amžiaus knygotyros baruose / levas Vladimirovas, 
prof., „Knygotyros“ ats. redaktorius, domas Kaunas, doc., „Kny-
gotyros“ redkolegijos ats. sekretorius. – iliustr. // Bibliotekų dar-
bas. – 1986, nr. 7, p. 22–24.

Apie mokslo darbų leidinį „Knygotyra“.
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360. Knygotyrinė lituanika Vdr bibliotekose / domas Kaunas ; [su 
redakcijos prierašu]. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 
1986, nr. 6, p. 34–36.

XVIII–XIX a.

361. Knygutė „gėrals ir sveikata“ – retenybė / domas Kaunas. – 
iliustr. // mokslas ir gyvenimas. – 1986, nr. l, p. 19.

362. f. Kuršaitis ir priekuliškiai / domas Kaunas // mokslas ir gyveni-
mas. – 1986, nr. 7, p. 34–35. 

363. Lietuvininkų knyga / domas Kaunas. – Portr., nuotr. // naujos 
knygos. – 1986, nr. 4, p. 12–13.

Knygos „Iš lietuvių knygos istorijos“ pristatymas.

364. Lietuviškas Hamburgo leidinys apie higieną / d. Kaunas. – 
iliustr. // sveikatos apsauga. – 1986, nr. 9, p. 35–36.

Apie P. A. de Foresto knygą „Sveikatos paslėptinė“, išleistą apie 1906–
1912.

365. Lietuvių knygos istoriografijos bruožai / domas Kaunas. – Bi-
bliogr. išnašose // Bibliotekų darbas. – 1986, nr. 2, p. 35–36; 
nr. 3, p. 29–31; nr. 8, p. 30–31; nr. 11, p. 29–32; 1987, nr. 7, 
p. 34–36.

366. Pasitarimas rygoje / V. stonys [d. Kaunas] // Bibliotekų dar-
bas. – 1986, nr. 10, p. 4.

Apie šeštąjį Pabaltijo šalių aukštųjų mokyklų Bibliotekininkystės ir 
mokslinės informacijos katedrų dėstytojų pasitarimą dėstymo metodikos 
klausimais.

367. Pirmasis Šilutės kalendorius / domas Kaunas. – nuotr. // Ko-
munistinis darbas. – Šilutė, 1986, gruod. 2, 4.

„Lietuviškųjų M. Labučio kalendrų“ publikacija ir komentarai.

368. Rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja / domas Kaunas // Ki-
birkštis. – Plungė, 1986, kovo 13.

S. Čiurlionienės-Kymantaitės 100-osioms gimimo metinėms.

369. „Rašytojai jėvai simonaitytei, telšiai ...“ / domas Kaunas. – 
faks. – (s. čiurlionienės 100-osioms gimimo metinėms) // Ko-
munizmo švyturys. – telšiai, 1986, kovo 13.

Atviruko publikacija.

370. l. Rėzos „dainų“ recenzija / [pateikė] domas Kaunas ; [į lietu-
vių kalbą vertė Zita Bernig]. – (iš kultūros istorijos) // literatūra 
ir menas. – 1986, geg. 24, p. 13. 

Recenzija paskelbta laikraštyje „Königl. Preuss. Staats-Kriegs- und Frie-
dens-Zeitung“, 1818, birž. 26.



101 Publ ik aci jos

371. liudviko Rėzos biblioteka ir jos katalogas / prof. d. georgas do-
minas (Vdr), doc. domas Kaunas. – Portr., iliustr. // mokslas ir 
gyvenimas. – 1986, nr. 4, p. 26–27.

372. ievos Simonaitytės autografas / domas Kaunas. – iliustr. – (isto-
rija ir šiandiena) // tarybinė Klaipėda. – 1986, rugs. 20.

Apie atviruką E. Jankutei (Šveicarija, 1939 m.).

373. Tarybų lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – t. 2. – moks-
linių konsultantų spaudos klausimais sąraše: ist. m. kand. domas 
Kaunas. – turinyje: Hartungų spaustuvė [Karaliaučius] / domas 
Kaunas. – P. 22 ; Hofmanas Mikelis / domas Kaunas. – P. 34 ; 
Holco ir Šerniaus spaustuvė [Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 34 ; 
Horchų spaustuvė [Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 35 ; Įsruties se-
novės draugija / domas Kaunas. – P. 62 ; Jankaus spaustuvė [ragai-
nė–tilžė–Bitėnai–Klaipėda–Šilutė] / domas Kaunas. – P. 98–99 ; 
Karaliaučiaus karališkoji vokiečių draugija / domas Kaunas. – 
P. 213 ; Karalienės mokytojų seminarija / domas Kaunas. – P. 214 ; 
Kelkis (vok. Kelch) Johanas Ferdinandas / domas Kaunas. – P. 287 ; 
Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose / domas Kaunas. – P. 547 ; 
Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės / domas Kaunas, Pe-
tronėlė Žostautaitė. – P. 548 ; Lietuvių kultūros draugija [tilžė] / 
domas Kaunas. – P. 554 ; Lietuvos santarvės draugija [m. lietuva 
ir mozūrija] / domas Kaunas. – P. 588 ; „Lituania“ : [apie spaudos 
draugiją, Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 633 ; „Lituania“ : [apie 
spaustuvę ir leidyklą, tilžė]. – P. 633 ; „Lituania“ : [apie poligrafi-
jos įmonę, Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 633 ; Lokys Kristupas / 
domas Kaunas. – P. 654.

374. H. Zudermanas ir lietuva / domas Kaunas. – (Praeities pusla-
piai) // gimtasis kraštas. – 1986, kovo 20, p. 4. 

375. Žemaičių knygnešys / Vytas einys [d. Kaunas]. – Portr. – (Kraš-
totyros baruose) // Kibirkštis. – Plungė, 1986, spal. 5.

Apie knygnešį Kazimierą Kauną.

1987

376. Apie kraštą, jo žmones / domas Kaunas // Banga. – gargždai, 
1987, rugpj. 1.

Apie pedagogą M. Šlažą.

377. „Apie lietuvos ir afrikos žemyno gyventojų kultūros ryšių isto-
riją kol kas pas mus mažai kalbama ...“ / algis Šalčius [d. Kau-
nas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1987, nr. 23, p. 30.

Priekuliečio Makso Skvirblio nuotraukos publikacija.
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378. Cenzūros nuostatai dėl knygų leidimo ir pardavimo XViii a. / 
gražina Šumskytė, domas Kaunas // Knygotyra. – [t.] 13, sąs. 1 
(1987), p. 128–135.

Publikacija.

379. f. Kuršaitis ir priekuliškiai / domas Kaunas // nemuno kraš-
tas. – Witzenhausen/Werra, 1987, nr. 2, p. 27–28. 

380. Laiškas iš trečiosios okupacijos dienos / domas Kaunas. – nuotr. // 
gimtasis kraštas. – 1987, spal. 22–28 (nr. 43), p. 8.

Elzės Jankutės laiško Sofijai Šarauskienei (1939 m.) publikacija.

381. Lietuvių kalba Prūsijos valdžios ir visuomenės santykiuose / rita 
Šlaitaitė, domas Kaunas. – Bibliogr. str. gale // lietuvos tsr 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Kalbotyra. – [t.] 38, [sąs.] 1 
(1987), p. 102–111.

XIX a. Prūsijos valdžios oficialiųjų dokumentų publikacija.

 Lietuvių knygos istoriografijos bruožai. – Žr. 365.

382. Mažos kronikos autorius / domas Kaunas. – Portr. – (Kultūros 
fondas : atmintini vardai) // Banga. – gargždai, 1987, birž. 27.

Apie Martyną Kavolį.

383. Mėgėjų klubas bibliotekoje: būtinybė ar mada / užrašė V. aputie-
nė, e. stasiukaitienė. – Portr. // Bibliotekų darbas. – 1987, nr. 5, 
p. 14–20.

D. Kauno ir kitų pasisakymai.

384. Ne konkuruoti, o bendradarbiauti // naujos knygos. – 1987, 
nr. 9, p. 26–27.

D. Kauno pasisakymas „Bibliotekų darbo“ redakcijos pokalbyje, p. 27.

385. Pirmasis lietuviškas spausdintas bibliotekos katalogas / domas 
Kaunas. – lliustr. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 
1987, nr. 8, p. 33–35.

386. Relikvijos vėl Bitėnuose / domas Kaunas. – Portr. // Komunis-
tinis darbas. – Šilutė, 1987, spal. 10; gimtasis kraštas. – 1987, 
gruod. 3–9, p. 5.

Dėl spaustuvininko Martyno Jankaus ekspozicijos papildymo Bitėnų pra-
dinėje mokykloje.

387. Seniausias lietuviškas žemėlapis / prof. dr. česlovas Kudaba, doc. 
domas Kaunas. – Pieš. // mokslas ir gyvenimas. – 1987, nr. 3, 
p. 32.

Apie lietuvišką kartografijos spaudinį, įklijuotą Mažosios Lietuvos perio-
diniame leidinyje „Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą ...“
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388. Studentai pas rašytoją : i. simonaitytės gimimo 90-osioms meti-
nėms / domas Kaunas. – nuotr. – tas pats laikr. rus. // tarybinė 
Klaipėda. – 1987, saus. 18.

Atsiminimai apie viešnagę pas rašytoją 1977 metais.

389. „Sudėtingą gyvenimą nugyveno Klaipėdos krašto pedagogas mi-
kas Šlaža ...“ / domas Kaunas. – Portr. – (iš albumo) // Švytu-
rys. – 1987, nr. 5, p. 30.

Nuotraukų publikacija su prierašu.

390. Tarybų lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – t. 3. – moks-
linių konsultantų klausimais sąraše: ist. m. kand. domas Kau-
nas. – turinyje: Mauderodės spaustuvė [tilžė] / domas Kaunas, 
juozas tumelis. – P. 20 ; „Memeler Dampfboot“ : [apie laikraštį, 
Klaipėda–Heilingbeilis–oldenburgas] / domas Kaunas. – P. 47 ; 
Mikšo spaustuvė [tilžė] / domas Kaunas. – P. 87 ; „Nemunas“ : 
[apie jaunimo draugiją, tilžė] / domas Kaunas. – P. 196 ; „Nu-
sidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“ : 
[apie periodinį leidinį, Karaliaučius] / domas Kaunas. – P. 227 ; 
„Nusidavimai Dievo karalystėje“ : [apie pirmąjį lietuvišką periodi-
nį leidinį, Karaliaučius] / domas Kaunas. – P. 227 ; Osterberge-
rio spaustuvė [Karaliaučius] / domas Kaunas. – P. 251 ; Priekulė, 
miestas Klaipėdos raj. / algirdas Baliulis, domas Kaunas ir kt. – 
P. 443–444 ; „Prūsiškos kalendros“ : [apie pirmąjį m. lietuvos 
lietuvių kalendorių, Klaipėda–tilžė] / domas Kaunas. – P. 459 ; 
„Prussia“, Prūsijos senovės draugija / domas Kaunas. – P. 459 ; 
„Prūsų lietuvių balsas“ : [apie Prūsų lietuvių susivienijimo lai-
kraštį, tilžė–Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 460 ; Prūsų lietu-
vių moterų draugija [tilžė] / domas Kaunas. – P. 460 ; „Prūsų 
Lietuvos savaitraštis“ [tilžė] / domas Kaunas. – P. 460 ; Pucas 
Mauras / domas Kaunas. – P. 464 ; Raišukytė Morta Augustė / 
Vacys Bagdonavičius, domas Kaunas. – P. 496 ; „Rambynas“ : 
[apie Berlyno studentų lietuvių savišvietos organizaciją] / do-
mas Kaunas. – P. 500 ; Reilenderių spaustuvė [tilžė] / domas 
Kaunas. – P. 524–525 ; „Rytas“ : [apie spaudos leidimo ir pre-
kybos bendrovę, Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 555 ; Roisne-
rio spaustuvė [Karaliaučius] / domas Kaunas. – P. 559 ; „Rūta“ : 
[apie knygų leidyklą, tilžė] / domas Kaunas. – P. 604 ; „San-
dora“ : [apie m. lietuvos lietuvių evangelikų liuteronų labdaros 
ir kultūros draugiją] / domas Kaunas, Vytautas martinkėnas. – 
P. 622.
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391. Tokia rašytoja išliko atminty : liaudies rašytojos ievos simonai-
tytės 90-osioms gimimo metinėms / [su redakcijos prierašu] // 
Banga. – gargždai, 1987, saus. 24.

D. Kauno ir kitų žmonių, pažinojusių rašytoją, atsiminimų publikacija.

392. Užmirštas lituanistikos židinys / domas Kaunas. – nuotr. // 
Kultūros barai. – 1987, nr. 2, p. 58–60.

Apie Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarą. Su V. Falken-
hano atsiminimų fragmento publikacija.

393. Vladimirovas, Levas. Profesoriaus jaunystės miestas / pasikalbė-
jimą spaudai parengė domas Kaunas. – Portr. // Komunistinis 
darbas. – Šilutė, 1987, vas. 21.

Interviu su Vilniaus universiteto prof. Levu Vladimirovu.

394. Žinoma, ne viskas dar padaryta ... : [knygos „iš lietuvių knygos 
istorijos“ įvado ištrauka] // mokslas ir gyvenimas. – 1987, nr. 2, 
p. 33.

395. Žodynininkų polemika / domas Kaunas, irena tumavičiūtė // 
literatūra ir menas. – 1987, gruod. 5, p. 12–13.

F. Neselmano ir F. Kuršaičio poleminės medžiagos vertimas ir publika-
cija.

1988

396. Agluona ar agluonėnai / domas Kaunas, Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto docentas, istorijos mokslų kandidatas ; [su redakcijos 
prierašu]. – (skaitytojas dalinasi mintimis) // Banga. – gargždai, 
1988, rugpj. 20.

Dėl „Jaunosios gvardijos“ kolūkio pavadinimo pakeitimo.

397. Atgims istorijos paminklas – m. jankaus spaustuvė [Bitėnuose] / 
domas Kaunas. – „taryb. Klaipėdoje“ antr.: m. jankaus spaus-
tuvė. – nuotr. – tas pats „taryb. Klaipėdoje“ rus. // Pamarys. – 
Šilutė, 1988, gruod. 10; tarybinė Klaipėda. – 1988, gruod. 27.

398. Bitėnuose šis tas naujo / domas Kaunas. – nuotr. – (iš kultūros 
istorijos) // Pamarys. – Šilutė, 1988, rugpj. 6.

Dėl M. Jankaus memorialinės ekspozicijos sutvarkymo ir V. Sidzikausko 
susitikimo su spaustuvininku 1934 metais.

399. Iš Mažosios lietuvos ir kaimyninių kraštų knyginių ryšių isto-
rijos / domas Kaunas. – santr. rus., vok. – Bibliogr. išnašose // 
Knygotyra. – [t.] 15, sąs. 1 (1988), p. 53–67.
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400. Lietuviškos knygos mažosios lietuvos bibliotekų kataloguose / 
domas Kaunas. – Priedas: l. rėzos bibliotekos katalogo lietu-
viškų spaudinių sąrašas, p. 38–41. – santr. rus., vok. – Bibliogr. 
išnašose // Knygotyra. – [t.] 14, sąs. 1 (1988), p. 30–42.

401. Nauja knygotyrinė lituanika iš Vdr bibliotekų / domas Kau-
nas. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 1988, nr. 9, 
p. 28–31.

402. Netekome įžymaus bibliofilo : Vilniaus V. Kapsuko universiteto 
docento domo Kauno kalba, pasakyta laidojant Petrą jakštą // 
Pamarys. – Šilutė, 1988, lapkr. 19.

403. „Nuotraukoje – obelietis Petras Bajoras (1870–1961) ...“ / ado-
mas gimbutas [d. Kaunas]. – Portr. – (iš albumo) // Švyturys. – 
1988, nr. 14, p. 30.

404. Tarybų lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – t. 4. – moks-
linių konsultantų spaudos klausimais sąraše: ist. m. kand. domas 
Kaunas. – turinyje: „Spauda“: [apie m. lietuvos knygų ir laikraš-
čių leidybos draugiją, tilžė] / domas Kaunas. – P. 75 ; Stikliorius 
Jokūbas / domas Kaunas. – P. 106 ; Šapalas Mikelis / domas 
Kaunas. – P. 156 ; Šenkės spaustuvė [tilžė] / domas Kaunas. – 
P. 168 ; Šesnakas Erdmonas / domas Kaunas. – P. 171 ; „Šilokar-
čemos apsakymas“ (vok. antraštė „Heydekrug anzeiger“) : [apie 
savaitraštį, Šilutė] / domas Kaunas. – P. 195 ; Šlaža Mikas / do-
mas Kaunas. – P. 212 ; Šrėderis (vok. Schröder) Johanas Frydrichas 
Francas / domas Kaunas. – P. 218 ; „Tetutė“ : [apie pirmąjį lietu-
vių satyrinį laikraštį, tilžė–Bitėnai] / domas Kaunas. – P. 313 ; 
Tilžės gimnazija / domas Kaunas, jurgis mališauskas. – P. 318 ; 
Tilžės lietuvių klubas / domas Kaunas. – P. 319 ; Urėdaitis Kris-
tupas / domas Kaunas. – P. 386 ; Zaunius Dovas [1845–1921] / 
domas Kaunas. – P. 617 ; Zyberto spaustuvė [Šilutė–Klaipėda] / 
domas Kaunas. – P. 620.

1989

405. Agluonėnai / doc. d. Kaunas, Vilniaus universiteto dėstytojas ; 
[su redakcijos prierašu]. – turinys: 1, Įžanginės pastabos apie 
kaimą prie agluonos ; 2, agluonėnų ir Kantvainių kaimų pa-
vadinimų kilmė ; 3, teritorija ir administracija ; 4, teritorija ir 
administracija ; 5, agluonėnai ir Kantvainiai žemėlapiuose ; 6, 
gyventojai ir jų santykiai ; 7, gyventojai, rinkimai, spauda ; 8, 
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Ūkinės įmonės ir įstaigos. – nuotr. // Banga. – gargždai, 1989, 
rugpj. 8, 31; spal. 10; gruod. 7; 1990, saus. 4; kovo 31; liep.11.

406. Akiratyje išeivių knyga / domas Kaunas. – Portr. // Bibliotekų 
darbas. – 1989, nr. 1, p. 27–28.

Apie bibliografę Dalią Gargasaitę.

407. Atgims istorijos paminklas – m. jankaus spaustuvė / domas 
Kaunas. – nuotr. // Banga. – gargždai, 1989, saus. 5.

408. Atstatykime m. jankaus spaustuvę [Bitėnuose] / domas Kau-
nas. – nuotr. // gimtasis kraštas. – 1989, saus. 19–25 (nr. 3), 
p. 7.

409. Gal mažiau, bet geriau / [užrašė] albinas anužis // Knygnešys. – 
1989, nr. 10, p. 4–6.

Pokalbis su D. Kaunu  apie Lietuvos knygos bičiulių draugijos veiklą.

410. Įsikūrė lietuviškas židinys / [su redakcijos prierašu] // Kultūros 
barai. – 1989, nr. 6, p. 48–49; nemuno kraštas. – Witzenhau-
sen/Werra, 1989, nr. 3, p. 22.

D. Kauno ir kt. pasisakymai apie Tilžės lietuvių kultūros centrą.

411. 450-mečiai pamario kaimai ir miestai / d. Kaunas. – iliustr. – 
(mažosios lietuvos istorijos puslapiai) // Banga. – gargždai, 
1989, birž. 27.

412. Knygų prekybos katalogai iš Vakarų Berlyno / domas Kaunas. – 
iliustr. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 1989, nr. 8, 
p. 32–33.

Dėl Prūsijos kultūros palikimo bibliotekoje saugomų retų katalogų.

413. frydricho Kuršaičio žodyno recenzija / parengė domas Kau-
nas // gimtasis žodis. – 1989, nr. 7, p. 31.

Dėl nežinomo autoriaus recenzijos F. Kuršaičio žodynui laikraštyje „Me-
meler Dampfboot“.

414. „arminas Kuršaitis gyvena miunchene ...“ / domas Kaunas. – 
Portr. // literatūra ir menas. – 1989, bal. 15, p. 11.

Dėl dokumentų, susijusių su Aleksandru Teodoru Kuršaičiu, dovanojimo 
menotyrininkei I. Korsakaitei.

415. Mažos kronikos autorius / domas Kaunas. – Bibliogr. apie 
m. Kavolį str. gale // Kraštotyra. – [Kn.] 23 (1989), p. 93–95.

416. „Metų“ pirmasis leidimas [1818 m.] / domas Kaunas. – Bib- 
liogr. išnašose // Pergalė. – 1989, nr. 1, p. 118–122.

Dėl K. Donelaičio poemos leidimo istorijos.
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417. „Mums neramu dėl Priekulės vidurinės mokyklos parko atei-
ties ...“ / filosofijos mokslų daktaras Helmutas arnašius, Vilniaus 
universiteto docentas domas Kaunas ... [ir kt.] // literatūra ir 
menas. – 1989, bal. 1, p. 10.

418. Prie slenksčio / d. Kaunas // Knygnešys. – 1989, nr. 10, p. 5–6.
lietuvos knygos bičiulių draugijos veiklos apžvalga.

419. „Šią nepaprastai vertingą nuotrauką ...“ / Vilius Žalys [d. Kau-
nas]. – nuotr. – (iš albumo) // Švyturys. – 1989, nr. 2, p. 30.

Kultūros veikėjo, filosofo Vydūno-Storostos artimųjų nuotraukos publika-
cija su prierašu.

420. Žūsta namas, menantis f. Bajoraitį / Vilniaus universiteto docentas 
domas Kaunas. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 1989, spal. 14.

Dėl senosios Paleičių mokyklos pastato.

1990

 Agluonėnai. – Žr. 405.

421. Agluonėnams – 450 / Pranas martinkus, „Klaipėdos“ korespon-
dentas // Klaipėda. – 1990, liep. 18, p. 4.

D. Kauno pasisakymo kaimo šventėje ištrauka.

422. Atgims paminklai / domas Kaunas. – Brėž., nuotr. – (Kultūros 
baruose) // Pamarys. – Šilutė, 1990, vas. 8, p. 3.

Pasiūlymas buvusios Paleičių kaimo pradinės mokyklos pastate įrengti 
poeto F. Bajoraičio memorialinę ekspoziciją ir informacija apie M. Jankaus 
spaustuvės Bitėnuose atstatymo projekto svarstymo rezultatus.

423. Atsidūrėme ypatingo laikmečio zonoje ... // Bibliotekų darbas. – 
1990, nr. 4, p. 5.

Atsakymas į žurnalo anketą.

424. Didžioji knygos programa / domas Kaunas, lietuvos knygos 
draugijos pirmininko pavaduotojas, lietuvos bibliotekininkų 
draugijos tarybos narys // Knygnešys. – 1990, nr. 4, p. 2.

Knygų leidybos ir švietimo programa, skirta M. Mažvydo ir jo amžininkų 
atminimui pagerbti.

425. martyno Jankaus nuotraukos / domas Kaunas. – nuotr. // Pa-
marys. – Šilutė, 1990, gruod. 30.

426. Kas parašė „tilžės miesto nusidavimus“? / domas Kaunas // 
Knygnešys. – 1990, nr. 10, p. 36–38.
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427. Knyga istorijoje ir kultūroje / domas Kaunas ; [su redakcijos 
prierašu]. – Portr. // Bibliotekų darbas. – 1990, nr. 12, p. 2–8.

D. Kauno ir kt. pasisakymas apie „Knygos programą“ prie redakcijos aps-
krito stalo.

428. Kuo padedate, kad Bitėnuose atgytų m. jankaus spaustuvė? / už-
rašė K. gubista // Pamarys. – Šilutė, 1990, gruod. 30, p. 4–5.

Pokalbis su D. Kaunu ir kt.

429. Kur mūsų šaknys // Žurnalistika. – Kn. 16 (1990), p. 33–47.
D. Kauno pasisakymas, p. 44–46.

430. Mažoji lietuva keliautojo akimis / domas Kaunas // Pergalė. – 
1990, nr. 12, p. 147–163.

G. P. Rozenvalio (G. P. Rauschnick’o) publikacijos „Ruso, keliavusio per 
Prūsiją 1814 metais, pastabos apie šį kraštą ir jo gyventojus“ (iš vokiečių k. 
vertė Helmutas Arnašius) prierašas.

431. Nenusipelniusios užmaršties : kaip gimė knyga apie joną Bret-
kūną / domas Kaunas. – Portr. – (mažosios lietuvos kultūros 
pėdsakai). – tas pats laikr. rus. // Vakarinės naujienos. – 1990, 
bal. 6, p. 13.

Baltisto prof. dr. Viktoro Falkenhano veikalo „Lietuviškos Biblijos vertėjas 
Jonas Bretkūnas ir jo talkininkai“ (1941) parašymo istorija.

432. Skelbiame dar vieną pluoštą atsakymų // Bibliotekų darbas. – 
1990, nr. 4, p. 3–5.

D. Kauno ir kt. atsakymai į anketos klausimus „Ko tikitės iš būsimojo 
Lietuvos kultūros kongreso?“

433. marijos Šlapelienės knygyno prekybiniai ryšiai su mažąja lietuva / 
domas Kaunas // Knygotyra. – [t.] 16, sąs. 1 (1990), p. 74–106.

Dokumentai iš knygyno savininkės M. Šlapelienės archyvo.

434. „Toronte gyvenanti elena senkuvienė paskyrė nemažą Kanados 
dolerių sumą lietuvos mokslui ...“ / domas Kaunas // gimtasis 
kraštas. – 1990, spal. 18–24 (nr. 42), p. 6.

435. Vakarų Berlyno bibliotekų knygotyrinė lituanika / domas Kau-
nas. – Portr., iliustr. – Bibliogr. išnašoje // Bibliotekų darbas. – 
1990, nr. 2, p. 26–27; nr. 3, p. 30–33.

1991

436. „Apie mažosios lietuvos ...“ / domas Kaunas. – nuotr. – (iš al-
bumo) // Švyturys. – 1991, nr. 4, p. 30.

Archyvinės medžiagos rinkimas Rytų Prūsijoje po Antrojo pasaulinio 
karo.
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437. Atgis Bitėnų spaustuvė / d. Kaunas. – iliustr. // tarp knygų. – 
1991, nr. 5, p. 33.

438. Buchkundliche lituanica in Bibliotheken deutschlands / do- 
mas Kau nas. – Vok. // mitteilungen arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheken und dokumentationsstellen der ost-, ostmittel- 
und südosteuropaforschung (aBdos). – Berlin. – jg. 11, nr. 3 
(1991), p. 8–26.

Knygotyrinė lituanika Vokietijos bibliotekose.

439. Chrizantemos Zavadskiams ... dilgėlyne / genovaitė raguotienė, 
domas Kaunas // literatūra ir menas. – 1991, lapkr. 9, p. 14.

440. Dėl lietuvių knygų istorijos tyrimo ; dėl martyno mažvydo 
jubiliejinės knygų programos / parengė d. Kaunas // lietuvos 
kultūros kongresas. – [Vilnius, 1991]. – isBn 5-89942-623-3. – 
P. 786–787.

441. Heidelbergo lituanistika / domas Kaunas // gimtasis kraštas. – 
1991, liep. 11–17 (nr. 28), p. 6.

Dėl Heidelbergo universiteto Karlo Vinterio knygyno.

442. Kaimiečio bibliotekėlės kalendoriai / domas Kaunas. – Portr., 
nuotr. // tarp knygų. – 1991, nr. 2, p. 28–31.

443. Keli archyviniai knygų leidybos ir platinimo dokumentai / do-
mas Kaunas // Knygotyra. – [t.] 17, sąs. 1 (1991), p. 111–115.

Retų Mažosios Lietuvos lietuvių knygos istorijos šaltinių publikacija.

444. The leader of lithuanian book science / domas Kaunas. – 
angl. // The Baltic librarian. – 1991, nr. 2, p. 54.

Informacinis straipsnis apie Vilniaus universiteto mokslo darbus „Kny-
gotyra“.

445. Lietuvininkais esame mes gimę ... / mažosios lietuvos reikalų 
taryba ; ... domas Kaunas ... [ir kt. ; su redakcijos prierašu]. – 
nuotr. // Kauno aidas. – 1991, kovo 22–29, p. 1–2.

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pareiškimas.

446. „Lietuvininkų prietelis“ – pirmasis lietuvių laikraštis / do-
mas Kaunas. – faks. – Bibliogr. išnašose // Baltija. – Klaipėda, 
1991. – P. 48–54.

447. Lietuviška knyga rytų Prūsijoje / domas Kaunas ; [su redakcijos 
prierašu] // literatūra ir menas. – 1991, liep. 27, p. 7.

Atsiliepimas į konferencijoje „Prūsija Lietuvos ir Vokietijos istorijoje“ ki-
lusią diskusiją dėl lietuviškos kultūros egzistavimo Rytų Prūsijoje nacių re-
žimo metais.
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448. Lietuviškoji knyga XViii a. europos istoriografų darbuose / 
domas Kaunas. – Bibliogr. išnašoje // metai. – 1991, nr. 11, 
p. 116–122.

449. Lietuviškų knygų leidyba Heidelberge / domas Kaunas // anna-
bergo lapelis. – Bonn, 1991, nr. 22, p. 57–58.

450. Lietuvos knygotyros mokslo darbų leidinio sukaktis / domas 
Kaunas, „Knygotyros“ ats. redaktorius, elena macevičiūtė, „Kny-
gotyros“ ats. sekretorė // tarp knygų. – 1991, nr. 5, p. 16–17.

Dėl Vilniaus universiteto mokslo darbų leidinio „Knygotyra“.

451. Mažoji lietuva: ir džiaugsmas, ir skausmas / kalbėjosi jadvyga 
Šaparauskienė ; [su redakcijos prierašu]. – Portr. // Knygnešys. – 
1991, nr. 1, p. 4–8.

Knygos „Donelaičio žemės knygiai“ pristatymas.

452. Mokykla, pavadinta didžiojo humanisto vardu / d. Kaunas, Vil-
niaus universiteto docentas, istorijos mokslų daktaras // Pama-
rys. – Šilutė, 1991, liep. 2, p. 3.

Dėl rašytojo Johano Gotfrydo Herderio nuopelnų Lietuvai.

453. Pirmieji „ryto“ spaustuvės dešimtmečiai / donatas [!] Kaunas, 
docentas. – (mažosios lietuvos kultūros istorijos puslapiai). – tu-
rinys: ištakos ; Klestėjimo metai ; „rytas“ ir lietuviškoji kultūra ; 
Verslininkystė. – nuotr. // Klaipėda. – 1991, gruod. 3, p. 10.

454. Po tarptautinės konferencijos vėliava / domas Kaunas. – iliustr. // 
tarp knygų. – 1991, nr. 7, p. 10–14.

Dėl Europos šalių bibliotekų bei dokumentacijos įstaigų tyrimo grupių 
XX konferencijos Kelne (Vokietija).

455. Raguotienė, Genovaitė. „Pasakiau ir širdį nuraminau“ : Vilniaus 
universiteto Bibliotekininkystės katedros vedėjos docentės ge-
novaitės tėvelytės-raguotienės pokalbis su kolegomis / kalbėjo-
si d. Kaunas ir r. gudauskas. – nuotr. // tarp knygų. – 1991, 
nr. 6, p. 22–26.

456. Senoji lietuviškoji knyga europoje / domas Kaunas. – Bibliogr. 
išnašoje // tarp knygų. – 1991, nr. 8, p. 21–24; nr. 9, p. 26–29.

457. Sudmantų bibliofilas : iš spaudai įteiktos knygos „donelaičio že-
mės knygiai“ / domas Kaunas. – Bibliogr. išnašoje // tarp kny-
gų. – 1991, nr. 4, p. 28–32.

Apie bibliofilą Joną Birškų.
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458. Šveicarijos lietuvių knygos / domas Kaunas // Knygnešys. – 
1991, nr. 10, p. 12–13; nr. 11, p. 31–33, 46; europos lietu-
vis. – 1991, liep. 26, p. 2; rugpj. 23, p. 2; rugpj. 30, p. 2.

459. die Tätigkeit der Bibliotheken litauens in der Periode der Wie-
derherstellung des unabhängigen staates / domas Kaunas. – 
Vok. // staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Veröffent-
lichungen der osteuropa – abteilung : referate und Beiträge. – 
Berlin, 1991. – P. 183–186.

Lietuvos bibliotekų veikla nepriklausomos valstybės atkūrimo laikotarpiu. 

460. Žodis kaimo šventėje : (agluonėnų 450-osioms metinėms) / do-
mas Kaunas // ramuva, 1990. – [Vilnius, 1991]. – P. 62–63.

1992

461. Ar egzistavo lietuvių kultūra rytų Prūsijoje nacių režimo me-
tais? / domas Kaunas // annabergo lapelis. – Bonn, 1992, nr. 23, 
p. 96–102.

462. Pėteris fon Bolenas ir jo biblioteka / domas Kaunas. – Portr., 
nuotr. – santr. vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 18 
(1992), p. 12–24.

463. Dviejų tėviškių žmonės / domas Kaunas // skalvos keleivis. – Ši-
lutė, 1992, kovo 26.

Apie šilutiškių Brunhildės ir Georgo Hario Ašmonų šeimą, gyvenančią 
Zalcgiteryje (Vokietija).

464. Eilėraštis iš Biblijos / domas Kaunas. – faks. // literatūra ir me-
nas. – 1992, birž. 27, p. 5.

Dėl eilėraščio teksto įrašo lietuviškos Biblijos antrajame leidime (Kara-
liaučius, 1755), kuris saugomas Nacionalinio muziejaus Čartoriskių biblio-
tekoje Krokuvoje.

465. Der Handel mit litauischen Büchern in ostpreusen vor 1807 / 
domas Kaunas. – [B. v., 1992]. – 368–373 p. – Vok. – Bibliogr. 
išnašose. – atspaudas iš: „gutenberg-jahrbuch“, 1992.

466. danieliaus Kleino bandymas įsteigti spaustuvę / domas Kau-
nas. – iliustr. // literatūra ir menas. – 1992, spal. 10, p. 5.

Su Karaliaučiaus universiteto fonde esančio B. Radvilos tarėjų juodrašti-
nio kreipimosi į kurfiurstą publikacija (vertė Grasilda Blažienė).

467. Knygos, išleistos Plungėje : (pranešimas, skaitytas mokslinė-
je konferencijoje, skirtoje Plungės savivaldos 200 metų jubilie-
jui) / domas Kaunas. – Portr., iliustr. // saulutė. – Plungė, 1992, 
gruod. 4–11, p. 3–4.
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468. „Knygotyra“ keičia kryptį / domas Kaunas // literatūra ir me-
nas. – 1992, kovo 14, p. 11.

Apie Vilniaus universiteto mokslo darbų XVII tomą.

469. Knygotyrininkė / domas Kaunas. – nuotr. // tarp knygų. – 
1992, nr. 8, p. 20.

Vilniaus universiteto Knygotyros katedros doc. Vandos Stonienės 60-me-
čiui. 

470. Krause, Friedhilde. iš lietuviškų šaknų : keli klausimai buvusiai 
Vokiečių valstybės bibliotekos direktorei prof. fridhildai Krau-
zei / kalbėjosi domas Kaunas. – Portr. // tarp knygų. – 1992, 
nr. 2, p. 30–31.

471. Krokuvos lietuviškoji knyga / domas Kaunas // tarp knygų. – 
1992, nr. 9, p. 14–19.

Apie miesto bibliotekose esančius senuosius leidinius.

472. Leidinys mokslininkui ir knygos mėgėjui. – aut. nurodytas antr. 
lapo kt. pusėje. – tekstas lygiagr. angl. // „Knygotyros“ mokslo 
darbai : informacinis biuletenis apie parduodamus tomus. – [Vil-
nius], 1992. – P. 3–4.

473. Lietuvių kalba senųjų spaustuvių dokumentuose / domas Kau-
nas. – iliustr. – Bibliogr. išnašoje // tarp knygų. – 1992, nr. 7, 
p. 15–18.

Dėl lietuvių kalbos vartojimo Mažosios Lietuvos spaustuvių dokumen-
tuose XVI–XVII a.

474. Lietuvių kalbos gynėjas / domas Kaunas // gimtasis žodis. – 
1992, nr. 12, p. 1–7.

G. Ostermejerio straipsnio „Apie žmogiškojo proto aptemimą“, arba 
1817 m. išleistos knygelės „Ar patartina išstumti lietuvių kalbą <...>“ auto-
riaus garbingas atsakymas tulžingam nežinomam kritikui“ (1819) ir repli-
kos „Prie mano straipsnio, išspausdinto Tilžės savaitraščio „Gemeinnütziges 
Wochenblatt“ Nr. 19 ir 20“ publikacija.

475. Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos redakci-
nės kolegijos kreipimasis / ... pirmininko pavad. ist. m. dr. doc. 
d. Kaunas ... [ir kt.] // lietuvos aidas. – 1992, vas. 22, p. 9.

476. Rengiamas knygotyros enciklopedinis žodynas / domas Kau-
nas // tarp knygų. – 1992, nr. 4, p. 16–17.

Apie būsimą Vilniaus universiteto Knygotyros katedros leidinį.

477. Šveicarijos lietuvių knygos / domas Kaunas // mūsų sparnai. – 
chicago, 1992, gruodis (nr. 69), p. 77–82.
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478. Vladimirovas, Levas. Profesoriaus jaunystės miestas / kalbėjosi 
domas Kaunas ; [su redakcijos prierašu]. – nuotr. // skalvos ke-
leivis. – Šilutė, 1992, vas. 27, p. 4; kovo 5, p. 4, 7.

Interviu su 80-metį švenčiančiu Valstybinės premijos laureatu prof. Levu 
Vladimirovu.

479. Hermano Zudermano tėvų namas Šilutėje / domas Kaunas. – 
iliustr. // literatūra ir menas. – 1992, saus. 11, p. 12.

480. Žurnalisto žinynas / sudarė Vilius užtupas. – Kaunas : Vilius, 
1992. – 351, [1] p. : iliustr. – turinyje: Pirmasis lietuvių laikraštis 
[„lietuvininkų prietelis“, Klaipėda] / domas Kaunas. – P. 69–
76 ; Tarptautinis laikraščių muziejus Aachene (Vokietija) / domas 
Kaunas. – P. 231–232.

1993

481. Ar pažįstate šiuos žmones? : nežinomos nuotraukos Vokietijos ar-
chyve / domas Kaunas, istorijos mokslų daktaras, Vu Knygotyros 
katedros vedėjas. – nuotr. // Švyturys. – 1993, nr. 2, p. 23.

Keturių nuotraukų iš Greveno miesto archyvo publikacija.

482. Beerbohm, Dora Margaret. giminės kronika / dora margareta 
Berbom ; [publikacija ir komentarai d. Kauno]. – Portr., nuotr., 
pieš. // literatūra ir menas. – 1993, saus. 9, p. 14; saus. 16, p. 14; 
saus. 23, p. 13.

Berbomų giminės kronika.

483. Bibliofilijos paviliotiems / domas Kaunas. – „Vakarinėse nau-
jienose“ antr.: ar domitės bibliofilija? – iliustr. // literatūra ir 
menas. – 1993, spal. 30, p. 15; Pirmadienis. – 1993, lapkr. 1–7, 
p. 9; Vakarinės naujienos. – 1993, lapkr. 3, p. 3.

Raginimas kurti bibliofilų klubą.

484. „Būsime realistai, nesieksime aprėpti neaprėpiamo“ : lietuvos 
bibliotekininkų draugija po antrojo suvažiavimo. – Portr. // tarp 
knygų. – 1993, nr. 2, p. 7–9.

Dėl antrojo Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimo.

485. Viliaus Gaigalaičio archyvas / domas Kaunas. – Portr. // mažoji 
lietuva. – Klaipėda, 1993, vas. 26, p. 8–9.

Štrombergas. Su dokumentų publikacijomis.

486. „Gerbiamieji deputatai ...“ / d. Kaunas // lietuvos respublikos 
seimo pasitarimas kultūros ir mokslo klausimais, 1993 m. balan-
džio 28 d. – [Vilnius, 1993]. – P. 10–11.

Pasisakymas dėl Lietuvos bibliotekų būklės.
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487. Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaras / domas 
Kaunas ; iš vokiečių k. vertė liucija citavičiūtė. – Bibliogr. išna-
šoje // metai. – 1993, nr. 8/9, p. 137–150; nr. 10, p. 128–137.

Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro ataskaitų publika-
cija.

488. Keturiskart sudegusio dvaro kronika / domas Kaunas ; iš vo-
kiečių k. vertė liucija citavičiūtė. – Bibliogr. išnašoje // metai. – 
1993, nr. 2, p. 109–125.

E. V. Berbomo straipsnio „Kai kurios žinios apie Jociškius, jų ankstesnius 
savininkus bei palikuonis“ (1832) publikacija.

489. Knygos nuosavybės ženklai / parengė domas Kaunas. – iliustr. // 
tarp knygų. – 1993, nr. 11, p. 19–22.

Apie įrašą, ekslibrisą, superekslibrisą ir antspaudą. Iš būsimojo „Knygoty-
ros“ enciklopedinio žodyno.

490. Leidinys apie otto fon mauderodės poligrafijos įmonę / domas 
Kaunas ; vertė Z. dūdaitė. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – 
[t.] 19 (1993), p. 99–115.

„Otto fon Mauderodės firmos (knygų, meno ir litografijos spaustuvė, li-
tografija, knygrišykla, popieriaus krautuvė) veiklos 25-mečio paminėjimo 
knygos“ (Tilžė, 1906) publikacija.

491. Lietuviškų knygų prekyba leipcige / domas Kaunas. – iliustr. – 
Bibliogr.: Hartungo leidyklos kataloge užregistruotų ir l. forto 
knygyne leipcige pardavinėtų lietuviškų knygų sąrašas, p. 29–30 
(31 pavad.) // tarp knygų. – 1993, nr. 4, p. 26–30.

492. Lietuvių mokslo ir kultūros interesai buvusioje rytų Prūsijoje : 
(pranešimas, skaitytas 1993 02 26–28 liubeko ostsee-akademie 
įvykusioje tarptautinėje konferencijoje „Prūsija. jos savimonė 
praeityje ir dabar“ / domas Kaunas // atgimimas. – 1993, rugpj. 
4, p. 14–15; lietuvos žinios. – 1993, rugpj. 13–19, p. 1, 3.

493. Lietuvos bibliotekininkų draugijoje / domas Kaunas // literatū-
ra ir menas. – 1993, saus. 23, p. 15.

2-asis Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimas.

494. Mes norime pasakyti / domas Kaunas, lietuvos bibliotekininkų 
draugijos pirmininkas // literatūra ir menas. – 1993, liep. 3, p. 2.

Pasisakymas dėl kai kurių bibliotekų panaikinimo ir bibliotekų kadrų 
rengimo.

495. Mintys perskaičius kapo užrašą „čia aš turėsiu saldų miegą“ / 
domas Kaunas // Voruta. – 1993, liep. 1–15 (nr. 29/30), p. 2.

Apie Martyną Jankų.
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496. Naujas „Knygotyros“ tomas / Vytautas gobušis [d. Kaunas] // 
literatūra ir menas. – 1993, vas. 6, p. 15.

497. Pirmas lietuviškos knygos tyrinėjimas latvijoje / domas Kaunas, 
irena tumavičiūtė. – nuotr. // literatūra ir menas. – 1993, spal. 
9, p. 3, 13.

K. L. Tetscho (K. L. Tetsch) veikalo „Kuršo bažnyčios istorija“ (t. 3, 1769) 
ištraukos apie lietuvišką Bibliją publikacija.

498. Über das archiv von Vilius gaigalaitis (W. gaigalait) / domas 
Kaunas ; von a. Hermann Übersetzung aus „mažoji lietuva“. – 
Vok. // annaberger annalen. – Bonn, 1993, nr. 1, p. 28–34.

Dėl Viliaus Gaigalaičio archyvo.

1994

499. Asmeninės bibliotekos ir jų tyrimo problemos : bibliofilo žvilgs-
niu / domas Kaunas. – santr. angl., rus. // lietuvos bibliotekų 
fondų istorija XX amžiuje. – Vilnius, 1994. – isBn 9986-530-
07-5. – P. 20–25.

500. Bestände deutschsprachiger literatur in litauen (1581–1990) / 
prof. dr. domas Kaunas. – Vok. – Bibliogr. išnašoje // 23. aB-
dos-tagung, tallinn, 9. bis 12. mai 1994 : referate und Beiträ-
ge. – Berlin, 1994. – isBn 3-88053-055-6. – P. 6–8. – (Veröf-
fentlichungen der osteuropa-abteilung / staatsbibliothek zu 
Berlin–Preussischer Kulturbesitz ; Bd. 18).

501. Bibliofilija ir mažosios lietuvos likimas : knygos „donelaičio 
žemės knygiai“ autorius domas Kaunas atsako į danieliaus mu-
šinsko klausimus. – nuotr. – (Ką leidžiat?) // lietuvos rytas. – 
1994, geg. 21, p. 11.

502. Bibliofilija – kūrybinė veikla. – aut. nurodytas red. prieraše // 
lietuvos rytas. – 1994, kovo 8, p. 4.

Straipsnio „Bibliofilo žvilgsnis“ (žr. įr. 503) fragmentas.

503. Bibliofilo žvilgsnis / domas Kaunas. – iliustr. // literatūra ir 
menas. – 1994, kovo 5, p. 13.

Apie bibliofiliją ir jos plėtojimo kryptis.

504. Bibliotekininko misija / domas Kaunas // tarp knygų. – 1994, 
nr. 3, p. 1–2.

Kalba Vilniaus universitete pagerbiant Metų bibliotekininką.
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505. Dar vienas pavyzdys, kaip žiūrima į bibliotekas ir mediciną / do-
mas Kaunas, lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas // 
lietuvos rytas. – 1994, spal. 19, p. 4.

Dėl bandymo Lietuvos medicinos biblioteką perkelti į kitas patalpas.

506. Dirbame lietuvos bibliotekų labui / domas Kaunas, lietuvos 
bibliotekininkų draugijos pirmininkas // tarp knygų. – 1994, 
nr. 1, p. 1–5.

Sutrumpintas pranešimas Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferenci-
joje gruodžio 9 d.

507. Eiliuotoji jurgio Šilgalio knygutė / domas Kaunas. – Bibliogr. 
išnašoje // Bibliografijos žinios : straipsnių rinkinys, 1993. – Vil-
nius, 1994. – isBn 9986-415-07-1. – P. 113–120.

Eilėraščio publikacija.

508. Das Interesse der litauischen forschung an ostpreussen / domas 
Kaunas. – Vok. // annaberger annalen. – Bonn, 1994, nr. 2, 
p. 51–64.

509. Istorija ir asmenybė bibliotekininkų akimis : (iš ifla konferen-
cijos dalyvio užrašų) / domas Kaunas. – nuotr. // tarp knygų. – 
1994, nr. 11, p. 12–14.

510. Kada ir kur galėjo atsirasti pirmasis lietuviškas periodinis leidi-
nys / domas Kaunas. – iliustr. // lietuva. – 1994, spalis (nr. 9), 
p. 5.

511. Knyga – dvasios duona / pokalbį parengė alis Balbierius ; [su re-
dakcijos prierašu]. – nuotr. // literatūra ir menas. – 1994, kovo 
5, p. 10–12.

Pokalbis su Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininku D. Kaunu.

512. Knygų leidyba / parengė domas Kaunas ... [ir kt.]. – (iš kny-
gotyros enciklopedijos) // tarp knygų. – 1994, nr. 5, p. 19–22; 
nr. 7, p. 23–25.

513. Kviečiame į talką / domas Kaunas, lietuvos bibliotekininkų 
draugijos pirmininkas // tarp knygų. – 1994, nr. 8, p. 11.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos anketa.

514. Lietuviškos Biblijos ir „nusidavimų ...“ redaktorius (Kristupas 
sturys) / domas Kaunas. – Portr. – Bibliogr.: 44 pavad. // mūsų 
kraštas. – 1994, nr. l, p. 14–22.

515. Lietuviškų knygų leidyba Heidelberge / domas Kaunas. – santr. 
vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 20 (1994), p. 45–60.
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516. Lithuanian librarians’ association on the way to changes / do-
mas Kaunas. – angl. – Portr. // Bulletin of the lithuanian libra-
rians’ association. – 1994, nr. l, p. 6–7.

517. Mažoji lietuva neturi būti pamiršta! / ... domas Kaunas, Vil-
niaus universiteto profesorius ... [ir kt.] // atgimimas. – 1994, 
rugs. 28, p. 16; literatūra ir menas. – 1994, spal. 8, p. 10; Vakarų 
ekspresas. – Klaipėda, 1994, spal. 12, p. 12; tėviškės žiburiai. – 
torontas, 1994, lapkr. 8.

Raginimas valdžios institucijoms ir visuomenei atsigręžti į Mažąją Lie-
tuvą.

518. Nereikia laužyti galvų – toji aikštė jau seniai turi pavadinimą / 
domas Kaunas // lietuvos rytas. – 1994, geg. 4, p. 4.

Atsiliepimas į A. Pilaitienės straipsnį dėl Pergalės aikštės pervadinimo, 
išsp. „Lietuvos ryte“, 1994, bal. 29.

519. Nukentėję paminklai. – Vilnius : mokslo ir enciklopedijų 1-kla, 
1994. – isBn 5-420-01237-5. – turinyje: Priekulės parapijos 
vyrų – I pasaulinio karo aukų paminklas / domas Kaunas. – P. 80 ; 
Kintų parapijos vyrų – I pasaulinio karo aukų paminklas / domas 
Kaunas. – P. 169 ; Rusnė, I pasaulinio karo aukų memorialas / do-
mas Kaunas. – P. 169–170 ; Vilkyškių parapijos vyrų – I pasaulinio 
karo aukų paminklas / domas Kaunas. – P. 171–172. – nuotr. 
autoriaus.

520. Padėtis tebekelia nerimą / domas Kaunas, lietuvos bibliote-
kininkų draugijos pirmininkas // tarp knygų. – 1994, nr. 7, 
p. 37.

Dėl bibliotekininkų materialinės padėties.

521. Septynios dienos didžiosios Britanijos bibliotekose / domas 
Kaunas. – nuotr. // tarp knygų. – 1994, nr. 7, p. 14–20.

522. Der Verband der Bibliothekare litauens im Wandel die Zeit / 
domas Kaunas. – Vok. // mitteilungen arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheken und dokumentationsstellen der ost-, ostmittel- 
und südosteuropaforschung (aBdos). – Berlin. – jg. 14, nr. 3 
(1994), p. 9–10.

1995

523. „Aušros“ redaktorius, leidėjas ir spaustuvininkas jurgis mikšas : is-
toriografijos metmenys / domas Kaunas. – santr. vok. – Biblio gr. 
išnašose // Knygotyra. – [t.] 22 (1995), p. 9–19.
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524. Bibliofilija – gyvenimo būdas / domas Kaunas, martyno maž-
vydo bibliofilų klubo pirmininkas // tarp knygų. – 1995, nr. 3, 
p. 28.

525. Bibliofilo biblioteka / [su redakcijos prierašu]. – Portr. // tarp 
knygų. – 1995, nr. 3, p. 22–24.

Pokalbis su D. Kaunu 1994 m. Lietuvos nacionalinės mokslo premijos 
paskyrimo proga.

526. Bibliofilo žvilgsnis. – aut. nurodytas red. prieraše, p. 22 // tarp 
knygų. – 1995, nr. 3, p. 24–26.

527. Bibliotekų dabartis ir ateitis / spaudai parengė antanas stapon-
kus // Kultūros barai. – 1995, nr. 1, p. 2–6.

Pasisakymas redakcijos surengtame pokalbyje.

528. Bitėnuose atgimsta martyno jankaus spaustuvė / domas Kau-
nas ; [su redakcijos prierašu]. – „Pamaryje“ antr.: Bitėnuose at-
gyja ne tik m. jankaus spaustuvė, bet ir tautos atgimimo pamin-
klas. – nuotr. // gimtasis kraštas. – 1995, kovo 9–15, p. 7–8; 
Pamarys. – Šilutė, 1995, bal. 15, p. 4.

529. Didžioji knygos programa / domas Kaunas, Pirmosios lietuviš-
kos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos 
sekretorius // martyno mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų jubiliejaus valstybinė programa. – [Vilnius], 1995. – 
P.  3–4; literatūra ir menas. – 1995, spal. 21, p. 13.

530. Didžiojo mistiko j. a. Herbačiausko kapas Krokuvoje surastas / 
domas Kaunas // lietuvos rytas. – 1995, saus. 31, p. 4.

Atsiliepimas į V. Savičiūnaitės str. „Be kultūrinio podirvio klesti tik mies-
čionizmas ir chamizmas“, išsp. laikraštyje „Lietuvos rytas“, 1995, saus. 28.

531. First lithuanian book / domas Kaunas. – angl. // revue Bal-
tique. – 1995, nr. 5, p. 24–27.

532. Hegemonija knygų pasaulyje / [kalbėjosi] julijus lozoraitis ; [su 
redakcijos prierašu]. – (Įstatymai) // respublika. – 1995, birž. 9, 
p. 17. 

Interviu su D. Kaunu ir kt. 

533. Istorija, kuri baigiasi ... / kalbėjosi žurnalistas arvydas jockus ; [su 
redakcijos prierašu]. – Portr. // lietuvos aidas. – 1995, liep. 21, 
p. 14.

Interviu su D. Kaunu Vydūno premijos įteikimo už rankraštį „Mažosios 
Lietuvos knyga : lietuviškos knygos raida 1547–1940 m.“ proga.
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534. Karaliaučiaus spaustuvininko ir Klaipėdos knygrišių ginčas dėl 
1791 metų lietuviškojo giesmyno platinimo / domas Kaunas ; iš 
vokiečių kalbos vertė rita Šlaitaitė // Knygotyra. – [t.] 21 (1995), 
p. 133–148.

Publikacija.

535. m. Kavolis – mažosios lietuvos fotografas / domas Kaunas, 
profesorius, habil. istorijos mokslų daktaras, Vilniaus universi-
teto Knygotyros ir bibliografijos katedros vedėjas // fotografija : 
paveldas ir dabartis : ii [konferencija], Šiauliai, 1995, gegužės 
25–27. – Šiauliai, [1995]. – P. 63–64. 

536. Mažosios lietuvos fondas – šiapus ir anapus atlanto / kalbėjo-
si alis Balbierius ; [su redakcijos prierašu]. – nuotr. // gimtasis 
kraštas. – 1995, spal. 19, p. 6.

Interviu su D. Kaunu.

537. Mažosios lietuvos lietuviškų kalendorių pradininkas / domas 
Kaunas. – Bibliogr. išnašose // metai. – 1995, nr. 6, p. 105–111.

Apie „Prūsiškas kalendras ant meto 1847“.

538. Paskutinis mažųjų Šilelių liudytojas / domas Kaunas. – Bib- 
liogr.: Kai kurie šaltiniai ir literatūra apie e. Kraštinaitį, p. 619 // 
lietuvininkų žodis. – Kaunas, 1995. – isBn 9986-475-04-Х. – 
P. 611–619.

Apie Emilijų Kraštinaitį.

539. Priekulė / domas Kaunas, Kęstutis labanauskas // Pažinkime 
lietuvą : vadovas po 100 žymiausių vietovių, susijusių su mūsų 
krašto kultūra, istorija, gamta. – Kaunas, 1995. – isBn 5-430-
01735-3. – P. 131.

540. Rengiamas jubiliejinis „Knygotyros“ tomas / „Knygotyros“ ats. 
redaktorius, prof., habil. dr. domas Kaunas ; [su redakcijos prie-
rašu] // gimtasis kraštas. – 1995, rugpj. 31–rugs. 6, p. 3.

541. Ružancovas-Ružaniec, Aleksandras. „gerbiamas Pone nagy!..“ : 
[bibliografo a. ružancovo laiškas spaustuvininkui P. nagiui, 
1963 m. / su d. Kauno prier.] // tarp knygų. – 1995, nr. 9, 
p. 26–27.

542. Tora! tora! tora! / [užrašė] julijus lozoraitis ; [su redakcijos prie-
rašu]. – Portr. // respublika. – 1995, kovo 3, p. 4.

D. Kauno nuomonė dėl Prezidento oficialaus vizito į Izraelį proga dova-
notos XVIII a. Toros.
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543. Trečiojo reicho priešo skrydis ir tragedija / domas Kaunas. – tas 
pats vok., p. 430–451. – Bibliogr. išnašose // Žvėrys žmogaus 
pavidalu = Bestien in menschengestalt / mikas Šlaža. – Vilnius, 
1995. – isBn 5-415-00441-6. – P. 178–194.

544. 1994 – nepriteklių stabilizacijos metai : lietuvos bibliotekininkų 
draugijos pirmininko pranešimas, skaitytas draugijos konferenci-
joje 1994 m. gruodžio 15 d. / domas Kaunas // tarp knygų. – 
1995, nr. 1, p. 4–7.

Sutrumpintas pranešimo tekstas.

545. UNESCO parama / domas Kaunas // literatūra ir menas. – 
1995, gruod. 9, p. 15.

Minint pirmosios lietuviškos knygos sukaktį.

546. Vieneri bibliofilų metai / domas Kaunas, martyno mažvydo 
bibliofilų klubo pirmininkas. – iliustr. // literatūra ir menas. – 
1995, kovo 4, p. 3.

547. Was uns die grabmäler sagen / domas Kaunas. – Vok. // anna-
berger annalen. – Bonn, 1995, nr. 3, p. 108–113.

1996

548. Apie pirmąją lietuvišką knygą – Kylyje / domas Kaunas, Pirmo-
sios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybi-
nės komisijos sekretorius // literatūra ir menas. – 1996, birž. 8, 
p. 14.

Apie Rytų, Rytų Vidurio ir Pietryčių Europos bibliotekų ir dokumentalis-
tikos centrų darbo tyrimo susivienijimo (ABDOS) XXV konferenciją.

549. Artėja pirmosios knygos jubiliejus / domas Kaunas, Pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės ko-
misijos sekretorius. – Kt. leidiniuose antr.: artėjant ... // gimtasis 
kraštas. – 1996, saus. 11, p. 13; literatūra ir menas. – 1996, saus. 
13, p. 15; Voruta. – 1996, vas. 1–9 (nr. 5), p. 7; tarp knygų. – 
1996, nr. 2, p. 24–25.

550. Dėglių fotografas / domas Kaunas. – nuotr. // Kultūros barai. – 
1996, nr. 8/9, p. 90–96.

Apie Martyną Kavolį.

551. das erste litauische Buch / domas Kaunas. – Vok. // Programm 
der Veranstaltungen zum 450. jahrestag der Herausgabe des ers-
ten litauischen Buches von martynas mažvydas. – lampertheim, 
1996. – P. 5–11.
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552. Kad mažoji lietuva neišnyktų iš inteligento ir paprasto lietuvio 
sąmonės : prof. domas Kaunas – apie rengiamą mažosios lietu-
vos enciklopediją / [užrašė] ričardas čekutis. – Portr. // lietuvos 
aidas. – 1996, birž. 25, p. 15.

553. Konferencija travemiundėje / domas Kaunas. – nuotr. // lite-
ratūra ir menas. – 1996, birž. 29, p. 14.

Apie konferenciją „Vokiečių–lietuvių knygos ryšiai per 450 metų“, birže-
lio 12–17 d.

554. „Kryžius, pritinkančeis žodžeis išdrukavots“ : naujas įrašas lietu-
viškos spaudos bibliografijoje / domas Kaunas // tarp knygų. – 
1996, nr. 6, p. 25–27.

555. Lietuviškos knygos metai : tikrovė ir vizijos / prof. domas Kau-
nas, Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo 
valstybinės komisijos sekretorius // tarp knygų. – 1996, nr. 12, 
p. 1–2.

556. Lietuviškosios knygos vaidmens plėtotė XViii a. / [d. Kau-
nas]. – išsp. bendra antr.: lietuviškoji knyga lietuvos didžiojoje 
Kunigaikštystėje. – aut. nurodytas turinyje. – iliustr. // lietuviš-
koji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto atsiradimo lietuvos 
didžiojoje Kunigaikštystėje iki lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo 1990 metais. – Vilnius, 1996. – isBn 9986-14-062-5. – 
P. 65–86.

557. Lietuvoje nežinoma knyga / domas Kaunas. – faks. // literatūra 
ir menas. – 1996, bal. 27, p. 5.

Apie Jeronimo Kiprijono Račkauskio kn. „Kančia viešpaties Jezaus ...“ 
(Mahanoy City, 1903).

558. Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės knygos tyrinėjimai / domas 
Kaunas // lietuviškoji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto 
atsiradimo lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje iki lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 1990 metais. – Vilnius, 1996. – isBn 
9986-14-062-5. – P. 9–19.

559. Das litauische Buch in Klein–litauen : deutsch–litauische 
Buchbeziehungen im Zeitraum von 400 jahren. 1547–1940 / 
domas Kaunas. – Vok. // annaberger annalen. – Bonn, 1996, 
nr. 4, p. 155–167.

560. Marginalijos lietuvių nacionalinei bibliografijai / domas Kau-
nas. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 23 (1996), p. 139–
147.
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561. Mažvydas ir pirmoji lietuviškoji knyga / domas Kaunas. –  
iliustr. – Bibliogr.: 10 pavad. // tėviškės žiburiai. – mississauga, 
1996, rugs. 3, 10, 17, 24.

Vertimo į anglų k. įr. žr. 562.

562. Mažvydas and the first lithuanian book / domas Kaunas ; 
translated by mindaugas Kačerauskis. – angl. // Vilnius. – Vol. 3, 
no. 4/5 (1996), p. 16–29.

563. Pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių išvakarėse / do-
mas Kaunas. – iliustr. // draugas. – chicago, 1996, bal. 13, prie-
das „mokslas, menas, literatūra“.

564. Rankraštinė knyga ir pirmieji lietuviškieji tekstai iki spaudos 
atsiradimo / d. Kaunas. – išsp. bendra antr.: lietuviškoji knyga 
lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje. – aut. nurodytas turiny-
je. – iliustr. // lietuviškoji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto 
atsiradimo lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje iki lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 1990 metais. – Vilnius, 1996. – isBn 
9986-14-062-5. – P. 30–41.

565. Redakcijoje dirbo drąsūs žmonės / domas Kaunas, Vilniaus 
universiteto profesorius, Knygotyros katedros vedėjas. – Portr. // 
gimtasis kraštas. – 1996, vas. l, p. 4.

Apie savaitraštį „Gimtasis kraštas“.

566. georgo Sauerweino poema „nemunyčiai“ / domas Kaunas. – 
Bibliogr. išnašose // metai. – 1996, nr. 3, p. 89–96.

567. georg Sauerweins litauisches Hauptwerk „nemunyčiai“ / domas 
Kaunas. – Vok. – santr. angl. // sauerwein-girėnas-surowin : ii. 
internationales sauerwein–symposion, 21.–26. november 1995, 
gronau (leine), Budyšin/Bautzen, Borkowy/Burg. – Hildes-
heim ... [etc.], 1996. – isBn 3-487-10299-4. – P. 133–144, 288.

568. Spausdintos lietuviškos knygos atsiradimas ir jos raida XVi–
XVii a. / d. Kaunas. – išsp. bendra antr.: lietuviškoji knyga 
lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje. – aut. nurodytas turiny-
je. – iliustr. // lietuviškoji knyga : istorijos metmenys : nuo rašto 
atsiradimo lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje iki lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 1990 metais. – Vilnius, 1996. – isBn 
9986-14-062-5. – P. 42–65.

569. Treji ilgiausi draugijos istorijos metai : lietuvos bibliotekininkų 
draugijos pirmininko pranešimas, skaitytas draugijos iii suva-
žiavime 1995 m. lapkričio 30 d. // tarp knygų. – 1996, nr. 1, 
p. 1–3.
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570. Vilniuje nėra nei martyno mažvydo gatvės, nei aikštės / domas 
Kaunas // lietuvos rytas. – 1996, geg. 2, p. 51.

571. Zur Vorbereitung des 450. jahrestages der Veröffentlichung des 
ersten litauischen Buches 1547 in Königsberg / domas Kaunas. – 
Vok. // 25. aBdos-tagung, Kiel, 13. bis 16. mai 1996 : referate 
und Beiträge. – Berlin, 1996. – P. 110–113. – (Veröffentlichun-
gen der osteuropa-abteilung / staatsbibliothek zu Berlin–Preussi- 
scher Kulturbesitz ; Bd. 20).

572. В предверии 450-летия первой литовской книги / Домас 
Каунас. – Faks. – Rus. // Вильнюс. – 1996, № 6, p. 4–11.

1997

573. Ačiū tautiečiams / silvija Vėlavičienė, domas Kaunas // tėviškės 
žiburiai. – mississauga, 1997, gruod. 9, p. 4.

Padėka Pirmosios lietuviškos knygos 450-mečio jubiliejaus organizaci-
niam komitetui Toronte.

574. Atverti vartai į martyno mažvydo metus / [užrašė] aušra lėka. – 
iliustr. // Kauno diena. – 1997, saus. 9, p. 2.

Pokalbis su Valstybinės komisijos sekretoriumi D. Kaunu.

575. Excerpts from „martynas mažvydas and the first lithuanian 
book“ / domas Kaunas. – angl. // Bridges. – arlington, 1997, 
no. 3, p. 4–8.

576. A Few Pages from the History of lithuania’s early Books / do-
mas Kaunas, professor, Vilnius university. – angl. // early Books 
of lithuania, 16th–18th century : exhibition catalogue. – [Vil-
nius, 1997]. – isBn 9986-813-07-7. – P. 6–10.

577. Zur geschichte des alten litauischen Buches / domas Kaunas. – 
Vok. // das alte Buch in litauen, 16.–18. jahrhundert : aus-
stellungskatalog. – [Vilnius, 1997]. – isBn 9986-861-21-7. – 
P. 6–10.

578. Keli puslapiai iš lietuvos senosios knygos istorijos / domas Kau-
nas, Vilniaus universiteto profesorius // senoji lietuvos knyga, 
XVi–XViii a. : parodos katalogas. – [Vilnius, 1997]. – isBn 
9986-861-17-9. – P. 6–10; Švietimo naujovės. – 1997, nr. 9, 
p. 12–15.

579. Knyga – vaisingo medžio derlius = a Book is the fruit of the 
tree of fertility / domas Kaunas, Pirmosios lietuviškos knygos 
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450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekretorius // 
Pirmoji amerikos lietuviška knyga / mykolas tvarauskas. – Vil-
nius, 1997. – isBn 5-417-00757-9. – P. 9–14.

580. Knygotyra : enciklopedinis žodynas / Vilniaus universitetas. 
Knygotyros katedra ; [redaktorių kolegija: stanislavas dubauskas, 
osvaldas janonis, domas Kaunas (pirmininkas), genovaitė ra-
guotienė, Vanda stonienė (sekretorė) ; redaktorius feliksas jukna ; 
dailininkė Virginija martinkėnaitė-stankevičienė]. – Vilnius : 
alma littera, 1997. – 413, [3] p. : iliustr., faks. – turinyje d. K. 
[domo Kauno] parašyti straipsniai: Aklasis įspaudas. – P. 13 ; 
Albano ir Kybelkos spaustuvė [ragainė]. – P. 15 ; Albreghso ir Ko 
spaustuvė [tilžė]. – P. 16 ; Antikvariatas. – P. 21 ; Antspaudas. – 
P. 22 ; Arnašius Jurgis. – P. 27 ; Asmeninė biblioteka. – P. 27–28 ; 
Asortimentinė knygų prekyba. – P. 28 ; Atvirukas. – P. 30–31 ; 
Auksavimas. – P. 32 ; Aukso pjūvis. – P. 32 ; „Aukuras“ : [apie 
m. lietuvos lietuvių kultūros ir švietimo draugiją, Klaipėda]. – 
P. 32 ; „Aukuro“ draugijos biblioteka [Klaipėda]. – P. 32 ; Bačėnas 
Vytautas. – P. 37 ; Bajoraitis Frydrichas. – P. 38 ; Bela. – P. 44 ; 
Bibliofilija. – P. 46–47 ; Bibliofilinis leidinys. – P. 47 ; Bibliopo-
la. – P. 53 ; „Bibliotheca Baltica“. – P. 66 ; Biografika. – P. 68 ; 
Biografistika. – P. 68 ; Birškus Jonas. – P. 68 ; „Birutė“ : [apie 
draugiją, tilžė]. – P. 68 ; „Birutės“ draugijos biblioteka. – P. 69 ; 
Braziūnienė Alma. – P. 72 ; Bretkūnas Jonas. – P. 72–73. ; Briau-
na. – P. 73 ; Broniukaitis Romualdas Kazimieras. – P. 73 ; Bruožis 
Ansas. – P. 74 ; Bukinistinė prekyba. – P. 75 ; Burtelės. – P. 76–77 ; 
Bustrofedonas. – P. 77 ; Butkevičienė Birutė. – P. 77 ; Daubman-
no spaustuvė. – P. 85–86 ; Simono Daukanto bibliofilų klubas. – 
P. 86 ; Degeno spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 87 ; „Diegas“ : [apie 
m. lietuvos lietuviškų knygų ir atvirukų leidybos draugiją, Klai-
pėda]. – P. 91 ; Doktorantūra. – P. 92 ; Ekslibrisas. – P. 97–98 ; 
Faktorius. – P. 105 ; Filetė. – P. 105 ; Futliaras. – P. 108 ; Futlia-
rininkas. – P. 108 ; Gaigalaitis Vilhelmas. – P. 109 ; Giedraičio 
spaustuvė [opstainys]. – P. 114 ; Gonschorowskio ir Legaičio spaus-
tuvė [Klaipėda]. – P. 118 ; Gramatika. – P. 118–119 ; Gumbinės 
lietuvių draugijos biblioteka. – P. 122 ; Hartungo spaustuvė [Ka-
raliaučius]. – P. 124 ; Holzo ir Šerniaus įpėdinio spaustuvė [Klai-
pėda]. – P. 125–126 ; Holzo ir Šerniaus spaustuvė. – P. 125–126 ; 
Horcho našlės spaustuvė. – P. 126 ; Horcho spaustuvė. – P. 126 ; 
Įrašas. – P. 132–133 ; Istoriografija. – P. 136–139 ; Jagomastas 
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Enzys. – P. 143 ; Jakštas Petras. – P. 144 ; Jankus Martynas. – 
P. 144–145 ; Kalendorius. – P. 152–153 ; Kanterio spaustuvė 
[Karaliaučius]. – P. 155–156 ; Kantička. – P. 156 ; Karaliaučiaus 
universiteto biblioteka. – P. 157 ; Kėdainių gimnazijos spaustuvė. – 
P. 167 ; Kelkis Johannas Ferdinandas. – P. 167–168 ; Kiošis Mike-
lis. – P. 168–169 ; Kleinas Danielius. – P. 171–172 ; Knygynas-lei-
dykla. – P. 172–173 ; Knygos istorija. – P. 176 ; Knygos muziejus. – 
P. 177 ; Knygotyra. – P. 178–179 ; Knygotyrininkas. – P. 179 ; 
Knygotyros katedra. – P. 179–180 ; Knygotyros seminaras. – P. 180 ; 
Knygotyros spauda. – P. 180 ; Knygrišykla. – P. 180 ; Knygų leidy-
ba / d. K. [domas Kaunas ... ir kt.]. – P. 182–188 ; Knygų pre-
kyba / d. K. [domas Kaunas ... ir kt.]. – P. 191–198 ; Kocójowa 
Marija. – P. 200 ; Kolekcija. – P. 200–201 ; Korsakaitė Ingrida. – 
P. 204 ; Krause, Janat, Friedhilde. – P. 205 ; Krausenecko spautuvė 
[gumbinė]. – P. 205–206 ; Kulvietis Abraomas. – P. 210 ; Kuršai-
tis Frydrichas. – P. 210–211 ; Lapinas Jurgis. – P. 213 ; Lehmanno 
spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 215 ; Libra. – P. 218 ; Lietuvininkų 
susivienijimas Prūsuose. – P. 218–219 ; Lietuvių keliaujantis kny-
gynas. – P. 223 ; Lietuvių literatūros draugija [tilžė]. – P. 224 ; 
Lietuvių literatūros draugijos biblioteka. – P. 224–225 ; Lietuvos 
bibliotekininkų draugija. – P. 228–229 ; Lietuvos knygos draugi-
ja. – P. 229–230 ; „Lituania“ : [apie leidyklą ir poligrafijos įmo-
nę, tilžė]. – P. 239–240 ; „Lituania“ : [apie m. lietuvos lietuvių 
spaudos kooperatyvą, Klaipėda]. – P. 240 ; „Lituania“ : [apie 
leidyklos ir poligrafijos įmonę, Klaipėda]. – P. 240 ; Lomsargis 
Tadas. – P. 242 ; Lott Mare. – P. 243–244 ; Macevičiūtė Elena / 
d. K. [domas Kaunas], Ž. Z. [Žiedūnė Zaveckienė]. – P. 245 ; 
Matkevičius Petras. – P. 250 ; Mauderodės spaustuvė. – P. 251 ; 
Mažvydas Martynas. – P. 252–253 ; Martyno Mažvydo bibliofi-
lų klubas. – P. 253–254 ; „Mažvydo skaitymai“. – P. 254 ; Mikšo 
spaustuvė [tilžė]. – P. 260 ; „Mintis“ : [apie lietuvių spaustuvę, 
sidnis]. – P. 262 ; Misiūnas Remigijus. – P. 263 ; Navickienė Auš-
ra. – P. 271 ; „Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp 
žydų ir pagonų“ [Karaliaučius]. – P. 274–275 ; „Nusidavimai Die-
vo karalystėje“. – P. 275 ; Osterbergerio spaustuvė [Karaliaučius]. – 
P. 277 ; Ostermeyeris Gottfriedas. – P. 277–278 ; „Ostpreussische 
Zeitung“ laikraščio leidykla ir spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 278 ; 
Padagas Jonas. – P. 279–280 ; Parankinis egzempliorius. – P. 282 ; 
Pawlowskio spaustuvė [tilžė]. – P. 286 ; Periodizacija. – P. 289 ; 
Posto spaustuvė [tilžė]. – P. 296 ; Raišukytė Morta Augustė. – 
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P. 303–304 ; Rapalionis Stanislovas. – P. 305 ; Raritetas. – P. 305 ; 
Rautenbergo spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 306 ; Reylaenderio 
spaustuvė [tilžė]. – P. 308 ; Reta knyga. – P. 311–312 ; Reus-
snerio spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 312 ; Rėza. – P. 312 ; Rhesa 
Martinas Ludwigas. – P. 312–313 ; Rinkinys. – P. 315 ; „Rytas“ : 
[apie Klaipėdos krašto spaudos leidinio ir prekybos bendrovę]. – 
P. 315–316 ; Runos. – P. 319 ; „Rūta“ : [apie Vydūno kūrinių 
leidimo ir platinimo draugiją, tilžė]. – P. 320–321 ; „Sandora“ : 
[apie m. lietuvos evangelikų liuteronų labdaros, kultūros ir švie-
timo draugiją]. – P. 322–323 ; „Sandoros“ draugijos biblioteka. – 
P. 323–324 ; „Santaros“ biblioteka. – P. 324 ; Schoenkės spaustuvė 
[tilžė]. – P. 325–326 ; Schroederio spaustuvė [Priekulė]. – P. 326 ; 
Schultzo spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 326 ; Sekunnų spaustuvė 
[Šilutė]. – P. 327 ; Senoji knyga. – P. 328 ; Sieberto spaustuvė [Ši-
lutė–Klaipėda]. – P. 328–329 ; Smilga Antanas. – P. 338 ; „Spau-
da“ : [apie m. lietuvos knygų ir laikraščių leidyklos draugiją, til-
žė]. – P. 338–339 ; Spaudas. – P. 339 ; Spaustuvininkas. – P. 345 ; 
Steponavičius Juozapas. – P. 349 ; Stonienė Vanda. – P. 350 ; Stro-
pus Juozapas. – P. 352 ; Superekslibrisas. – P. 352–353 ; Šaltinių 
mokslas. – P. 355–356 ; Šesnakas Erdmonas. – P. 356 ; Tekstologi-
ja. – P. 365–366 ; Traušio spaustuvė [Priekulė]. – P. 372 ; Tume-
lis Juozas. – P. 373 ; Užtupas Vilius. – P. 377 ; Vaikinio spaustuvė 
[Klaipėda]. – P. 379 ; Vanagaitis Jonas. – P. 385 ; Vėbra Riman-
tas. – P. 387 ; Weyerio ir Arnoldto spaustuvė [tilžė]. – P. 388 ; 
Weinreicho spaustuvė [Karaliaučius]. – P. 388 ; Vilentas Baltra-
miejus. – P. 391–392 ; Vilks Andris. – P. 392 ; Vilniaus knygrišių 
cechas. – P. 394 ; Voska Kristupas. – P. 401 ; Zabermannas Johan-
nas. – P. 403 ; Zaunius Dovas. – P. 403. – tiražas 2000 egz. – 
isBn 9986-02-351-1.

581. Knygotyrininkų padėka / domas Kaunas // Pamarys. – Šilutė, 
1997, spal. 25.

Tarptautinės knygotyros konferencijos dalyvių padėka.

582. Knygotyros katedra = department of Book science / Knygotyros 
katedros vedėjas prof. d. Kaunas. – Portr., nuotr. // Komunikaci-
jos fakultetas 1997 metais = faculty of communication : annual 
report, 1997. – Vilnius, 1997. – isBn 9986-9135-2-7. – P. 39.

583. Knygotyros katedra / Knygotyros katedros vedėjas prof. domas 
Kaunas // Komunikacijos fakultetas 1996 metais. – [Vilnius], 
1997. – isBn 9986-19-249-8. – P. 26–27. 
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584. Knygų galaktikoje / domas Kaunas. – Portr. // literatūra ir me-
nas. – 1997, kovo 8, p. 14.

Prof. Levo Vladimirovo 85-mečiui.

585. Lietuviškos kolekcinės monetos : pirmoji lietuviška knyga. – Vil-
nius : lietuvos bankas, 1997. – 1 lap., sulankst. į 6 p. : iliustr.

586. Lietuvos knygotyra pirmosios lietuviškos knygos 450-aisiais me-
tais / domas Kaunas. – Bibliogr.: svarbesni knygotyros veikalai 
(22 pavad.) // Knygotyra. – [t.] 33 (1997), p. 7–13; atgimi-
mas. – 1997, rugs. 26, p. 13.

Tarptautinės knygotyros konferencijos, skirtos pirmosios lietuviškos knygos 
450 metų sukakčiai paminėti, pranešimas (Vilnius, 1997 m. rugsėjo 24 d.).

587. Litauische Kollektionsmünzen : das erste litauische Buch. – Vil-
nius : lietuvos bankas, 1997. – 1 lap., sulankst. į 6 p. : iliustr. – 
Vok.

588. The Lithuanian book – the uniter and the educator of the nation / 
domas Kaunas ; translated from lithuanian by elena macevičiū-
tė. – angl. // libraries and society : Proceedings of the ii nordic–
Baltic meeting of librarians held in Birštonas, lithuania, may 15–
17, 1997. – Vilnius, 1997. – isBn 9986-712-02-5. – P. 36–41.

589. Lithuanian commemorative coins : the first lithuanian book. – 
Vilnius : lietuvos bankas, 1997. – 1 lap., sulankst. į 6 p. : iliustr. – 
angl.

590. martynas Mažvydas ja esimene leedukeelne raamat / domas Kau-
nas ; [vertė mare lott, eiliuotą tekstą – mihkel loodus]. – iliustr. – 
est. // Keel ja Kirjandus. – tallin, 1997, nr. 3, p. 145–151.

591. m. Mažvydo gimtinė – ne mažoji lietuva / domas Kaunas // 
lietuvos aidas. – 1997, birž. 19, p. 14. 

Dėl netikslumų dienraščiuose.

592. jurgio Mikšo portretas istoriografų užrašuose / domas Kaunas. – 
Portr. // Voruta. – 1997, kovo 22–31 (nr. 12), p. 8; bal. 1–11 
(nr. 13), p. 8.

Knygos „Aušrininkas“ skyriaus perspaudas.

593. Prof. domas Kaunas : apie m. mažvydą nežinome beveik nie-
ko / užrašė a. V. ; [su redakcijos prierašu]. – iliustr. // apžvalga. – 
1997, saus. 10–16 (nr. 1), p. 7.

Pokalbis su prof. D. Kaunu.

594. Reylaenderių spaustuvės ir leidyklos tilžėje 75-mečio jubiliejaus 
leidinys / domas Kaunas ; iš vokiečių k. vertė liucija citavičiū-
tė. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – t. 24 (31) (1997 [1998]), 
p. 125–136.
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595. Quelques pages de l’histoire des livres anciens de lithuanie / 
domas Kaunas. – Pranc. // les livres anciens de lithuanie, XVie–
XViii e siècles : catalogue de l’exposition. – [Vilnius, 1997]. – 
isBn 9986-861-27-6. – P. 6–10.

596. „ieva Simonaitytė išliko ...“ / spaudai parengė dalia jakaitė. – 
iliustr. // dialogas. – 1997, saus. 31, p. 6.

Kalba Rašytojų sąjungos klube minint rašytojos gimimo 100-ąsias me-
tines.

597. ieva Simonaitytė sugrįžo į Priekulę : žodžiai prie rašytojos pa-
minklo / domas Kaunas. – nuotr. // draugas. – chicago, 1997, 
rugpj. 16, p. 4.

598. Senosios knygos istorija ir knygos mokslo nūdiena = History of 
the old book and modern book science / konferencijos organi-
zatoriai ir vadovai prof. domas Kaunas, doc. elena macevičiū-
tė // tarptautinė knygotyros konferencija, skirta pirmosios lie-
tuviškos knygos 450 metų sukakčiai, Vilnius, 1997 m. rugsėjo 
24–28 d. : programa = international conference of Book science 
to the 450th anniversary of the first lithuanian Book, Vilnius, 
24–28 september, 1997. – [Vilnius, 1997]. – P. [1, 8];  Voruta. – 
1997, rugs. 13–19, p. 11; martyno mažvydo pirmosios knygos 
450 metų jubiliejui : tarptautinės knygotyros konferencijos rengi-
nių Šilutėje (1997. 09. 27) kvietimas-programa. – Šilutė, 1997.

599. Švedijos antikvariatai / domas Kaunas. – nuotr. // literatūra ir 
menas. – 1997, birž. 14, p. 12; birž. 21, p. 13.

600. Мартинас Мажвидас и первая литовская книга / Домас 
Каунас. – Rus. – Iliustr. // Вильнюс. – 1997, № 4/5, p. 123–135.

1998

601. Archyviniai dokumentai apie mažosios lietuvos senosios raštijos 
ir spaudos darbuotojus / domas Kaunas // Knygotyra. – [t.] 25 
(1998), p. 431–460.

Publikacijos.

602. Asmeninė biblioteka / domas Kaunas. – „Plungėje“ str. sutrum-
pintas // literatūra ir menas. – 1998, geg. 20, p. 13; Plungė. – 
1998, liep. 10, p. 6.

603. Asmeninė biblioteka mokslo ir kultūros akiratyje / domas Kau-
nas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygoty-
ros katedros vedėjas, habilituotas daktaras, profesorius. – santr. 
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angl. // asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis = 
Private library – a part of national historic memory : konferen-
cija’98, parodos. – Panevėžys, 1998. – isBn 9986-9293-1-8. – 
P. 12–16.

604. Book publishing activities of the Prussian autorities in the 16th–
18th centuries / domas Kaunas. – angl. – Bibliogr. str. gale // 
martynas mažvydas and old lithuania : (collection of papers). – 
Vilnius, 1998. – isBn 9986-943-14-0. – P. 235–265.

605. Book science in lithuania : state of art and perspectives / domas 
Kaunas. – Vok. // 27. aBdos-tagung, göttingen, 18. bis 21. mai 
1998 : referate und Beiträge. – Berlin, 1998. – isBn 3-88053-072-
6. – P. 11–24. – (Veröffentlichungen der osteuropa-abteilung / 
staatsbibliothek zu Berlin–Preussischer Kulturbesitz ; Bd. 23). 

606. Didžioji knygos šventė / domas Kaunas. – nuotr. // tarp kny-
gų. – 1998, nr. 11, p. 19–22.

607. Didžioji knygos šventė / domas Kaunas, Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties minėjimo valstybinės komisijos sekre-
torius. – tas pats angl. (p. 36–46) // Pirmosios lietuviškos knygos 
sukaktis : dokumentai, bibliografija, kronika. – Vilnius, 1998. – 
isBn 9986-943-10-8. – P. 18–28.

608. Fest des 450. jahrestags der Herausgabe des ersten litauischen 
Buches / domas Kaunas // jahrestagung = suvažiavimo darbai, 
1997. – lampertheim, [1998], p. 147–158.

atspaudas. – 12, [1] p. : iliustr.

609. Gyvenimas vardan tikėjimo ir lietuvybės : Viliaus gaigalaičio 
būties ženklai / domas Kaunas. – Bibliogr. išnašose // atsimi-
nimai / Vilius gaigalaitis. – Klaipėda, 1998. – isBn 9986-505-
771. – P. 481–515.

610. domas Kaunas: „Šiek tiek pavydžiu jaunesniems ...“ / domas 
Kaunas // Knygotyros katedra lietuviškos knygos metais : infor-
macinis leidinys. – [Vilnius], 1998. – isBn 9986-19-302-8. – 
P. 60–62.

611. Lietuviško atviruko pirmtakas / domas Kaunas. – iliustr. – 
santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – [t.] 25 (1998), 
p. 213–224.

Dėl sveikinimų ir palaimos linkėjimų kortelių.
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612. Lietuviškoji rankraštinė Wolfenbüttelio postilė / domas Kau-
nas. – Bibliogr. išnašose // metai. – 1998, nr. 11, p. 87–94.

Apie „Ischgvldimas evangeliv per wisvs mettvs ...“.

613. Lietuviškos knygos bičiuliams / domas Kaunas // draugas. – 
chicago, 1998, saus. 6, p. 5.

614. Mažosios lietuvos fondas tarp suvažiavimų / prof. domas Kau-
nas, mažosios lietuvos fondo valdybos narys // draugas. – chi-
cago, 1998, kovo 7, p. 5.

615. Mus suvedė mažvydas : interviu / parengė gediminas Zemlic-
kas. – Portr., iliustr. – (Pasaulyje – kaip savo namuose, 11) // 
mokslo lietuva. – 1998, geg. 21 (nr. 10), p. 6–7. – tas pats: [in-
teraktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://ic.lms.lt/ml/168/zemlickas8.htm>.

Pokalbis su D. Kaunu apie jubiliejinę lietuviškos knygos parodą JAV.

616. Paskutinis lietuvių literatūros draugijos narių sąrašas / domas 
Kaunas, Hans masalskis. – tekstas lygiagr. liet., vok. – Bibliogr. 
išnašose // Knygotyra. – t. 34 (1998), p. 176–210.

617. Poleminės pastabos lietuviškos knygos istorijos „metmenų“ 
tema / domas Kaunas // tarp knygų. – 1998, nr. 5, p. 22–24.

618. Septyneri katedros žingsniai / prof. domas Kaunas, Knygotyros 
katedros vedėjas // Knygotyros katedra lietuviškos knygos me-
tais : informacinis leidinys. – [Vilnius], 1998. – isBn 9986-19-
302-8. – P. 6–7.

619. Tokio plataus lango dar nebuvo lietuvos kultūroje : interviu / 
kalbėjosi gediminas Zemlickas. – nuotr. // mokslo lietuva. – 
1998, rugs. 10–gruod. 24 (nr. 15–18, 20–22); 1999, saus. 7 
(nr. 1), p. 7, 16; saus. 21 (nr. 2), p. 10–11.

620. „Valstybinėje Prūsijos kultūros palikimo bibliotekoje Berlyne ge-
gužės 15 d. įvyko 83-ioji baltistų konferencija ...“ / Petras dinius 
[d. Kaunas] // literatūra ir menas. – 1998, geg. 20, p. 2.

621. Wolfenbüttelio lietuviškos knygos / prof. habil. dr. domas Kau-
nas. – Portr., nuotr. – Bibliogr. išnašose // mokslas ir gyveni-
mas. – 1998, nr. 11, p. 3–4, 12–14.

1999

622. Bibliofilija kaip kūryba / domas Kaunas // metai. – 1999, 
nr. 8/9, p. 140–153.
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623. Einšteino autografas / domas Kaunas. – iliustr. – Bibliogr.: 6 pa-
vad. // mokslas ir gyvenimas. – 1999, nr. 4, p. 15–17.

Apie autografų kolekcionavimą.

624. Gražiausi žodžiai – knygai / domas Kaunas. – iliustr. // Knyg-
nešys. – 1999, nr. 5/6, p. 8–9.

Bibliofilo ir knygotyros specialisto D. Kauno knygos „Knygos dalia“ įžan-
ginis autoriaus žodis.

625. Jį vadino didžiuoju knygiumi / domas Kaunas. – Portr. // lite-
ratūra ir menas. – 1999, vas. 27, p. 14.

Ilgamečio VU bibliotekos direktoriaus, knygotyrininko prof. L. Vladimi-
rovo atminimui, 1912 02 27–1999 02 20.

626. Karaliaučiaus vaidmuo lietuviškos knygos istorijoje : praneši-
mas, skaitytas tarptautiniame simpoziume „Karaliaučiaus knygos 
ir bibliotekų istorija“ (osnabrückas, 1999 m. spalio 15–17 d.) / 
domas Kaunas. – santr. vok. – Bibliogr. išnašose // Knygotyra. – 
t. 35 (1999), p. 99–106.

627. Kas varžo mokslo pažangą : pasisakymas diskusijoje „ar keisti-
na mokslo laipsnių ir vardų sistema“ / domas Kaunas ; parengė 
roma mokolaitė. – iliustr. // mokslo lietuva. – 1999, vas. 18 
(nr. 4), p. 5.

628. Knyga, kuriai bus lemta peržengti lietuvos ribas ; mažos tau-
tos – žemės druska / kalbėjosi gediminas Zemlickas. – iliustr. // 
mokslo lietuva. – 1999, geg. 20–birž. 2 (nr. 10), p. 12 ; birž. 
3–17 (nr. 11), p. 7, 16.

Pokalbis su knygotyrininku prof. D. Kaunu apie parodos medžiagos albu-
mo, skirto Tilžės akto 80-mečiui, rengimą.

629. Komunikacijos fakultetas 1998 metais [Vilniaus universitetas] / 
parengė renaldas gudauskas, domas Kaunas, elena macevičiū-
tė, aušra navickienė. – iliustr. // informacijos mokslai. – t. 10 
(1999), p. 111–126.

630. Pašnekesys danieliaus Kleino gramatikų konvoliuto perdavimo 
iškilmėse / [užrašė] gediminas Zemlickas. – iliustr. // mokslo 
lietuva. – 1999, gruod. 23 (nr. 22), p. 4, 12.

Pokalbis su VU Knygotyros katedros vedėju prof. habil. dr. D. Kaunu ir 
VU rektoriumi prof. habil. dr. R. Pavilioniu.

631. Hermanno Sudermanno pėdsakai mažosios lietuvos lietuvių kul-
tūros istorijoje / domas Kaunas // rašytojas ir gimtinė : straipsnių 
rinkinys. – Klaipėda, 1999. – isBn 9986-505-86-0. – P. 36–44.

Konferencijos pranešimas.
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632. Švedijos lituanica / domas Kaunas // Praeities baruose : skiriama 
akademikui Vytautui merkiui 70-ies metų jubiliejaus proga. –Vil-
nius, 1999. – isBn 9986-34-039-X. – P. 331–351.

633. Tarnybinis romanas. – Portr. // laima. – 1999, nr. 7, p. 33–40.
D. Kauno, V. Kaunienės ir kitų sutuoktinių pasisakymai.

 Tokio plataus lango dar nebuvo lietuvos kultūroje. – Žr. 619

634. Toli nuo savo ištakų / [užrašė] jūratė Bičkauskienė // tarp kny-
gų. – 1999, nr. 3, p. 1.

D. Kauno ir kitų pasisakymai apie žurnalą „Tarp knygų“.

635. Užpelkienė, Dalia. septyni klausimai metų bibliotekininkei apie 
Šilutę ir šilutiškius / [kalbėjosi] domas Kaunas // tarp knygų. – 
1999, nr. 6, p. 28–30.

Pokalbis su Metų bibliotekininke, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliote-
kos direktore D. Užpelkiene.

636. Праздник 450-летнего юбилея первой литовской книги / До-
мас Каунас. – Rus. // Мартинас Мажвидас и духовная культура 
Великого княжествa Литовского XVI века. – Вильнюс ; Мо-
сква, 1999. – ISBN 9955-429-10-0. – P. 21–27.

2000

637. Autografija : spindesys ir kasdienybė / domas Kaunas // Pane-
vėžio apskrities institucinės bibliotekos : konferencija, parodos, 
[Panevėžys, 1999 / Panevėžio apskrities gabrielės Petkevičai- 
tės-Bitės viešoji biblioteka]. – Panevėžys, 2000. – isBn 9986-
9293-4-2. – P. 28–36.

638. Bažnyčios ir tautos problema / domas Kaunas. – rec. kn.: lie-
tuvių ir vokiečių kaimynystė / a. Hermann. Vilnius, [2000] // 
metai. – 2000, nr. 11, p. 137–141.

639. Biografijų žodynas „lietuvos knygos veikėjai“. – turinyje: 
Bohlen Peter von / domas Kaunas. – P. 321–322 ; Brakas Ado-
mas / domas Kaunas. – P. 322 ; Migoń Krzysztof / domas Kau-
nas. – P. 330 ; Molinius Jonas / domas Kaunas. – P. 330 ; Stahl 
A. Rudolph / domas Kaunas. – P. 336 ; Stahl Ernst Georg / do-
mas Kaunas. – P. 337 ; Stahl Friedrich Adolf / domas Kaunas. – 
P. 337 ; Stahl Johane Maria / domas Kaunas. – P. 337 ; Šer-
nius Martynas / domas Kaunas. – P. 338 // Knygotyra. – t. 36 
(2000), p. 319–343. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://209.85.129.132/
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search?q=cache:http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/36/zo-
dyno_papildymas.pdf>.

640. Dar viena lietuviška knyga daugiau / domas Kaunas. – faks. // 
tarp knygų. – 2000, nr. 3, p. 21–22.

Apie surastą J. Traušio knygos „Kentėjimas“ pirmąjį leidimą.

641. Dėl tilžės lietuvių bendruomenės martyno mažvydo bibliotekos 
[Kaliningrado sritis] / domas Kaunas // mokslo lietuva. – 2000, 
spal. 5–25 (nr. 17), p. 15.

642. Didžiųjų mažosios lietuvos kūrėjų panorama, sumeistrauta fo-
tožurnalisto Bernardo aleknavičiaus / domas Kaunas. – nuotr. // 
Zemlickas, gediminas. mažosios lietuvos didieji : Bernardo 
aleknavičiaus biobibliografija. – marijampolė, 2000. – isBn 
9986-851-65-3. – P. 5.

643. Doktorantūra ir doktorantai / domas Kaunas // Knygotyros 
katedra, 1940–1990–2000 : informacinis leidinys. – Vilnius, 
2000. – isBn 9955-446-01-3. – P. 63–65.

644. XX amžius per knygos pasaulio langus : redakcija kalbėjosi su 
martyno mažvydo bibliofilų klubo pirmininku prof. d. Kaunu 
apie nueinančio XX a. Knygą ir Knygos žmogų. – iliustr. // Že-
maičių bibliofilas. – Plungė, 2000, gruod. 15, p. 2.

645. Dvigubos sukakties sulaukus / domas Kaunas // Knygotyros 
katedra, 1940–1990–2000 : informacinis leidinys. – Vilnius, 
2000. – isBn 9955-446-01-3. – P. 7–9.

646. Įrašas 1545 metų prūsiškame katekizme / domas Kaunas. – 
faks. // mokslas ir gyvenimas. – 2000, nr. 7, p. 12.

647. Kviečiame į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dok-
torantūrą / domas Kaunas // tarp knygų. – 2000, nr. 4, p. 33.

648. Lenkų knygotyros mokslininkas / domas Kaunas. – iliustr. // 
tarp knygų. – 2000, nr. 7, p. 14–15. 

Apie knygotyrininką, Vroclavo universiteto Bibliotekininkystės instituto 
direktorių prof. K. Migonį.

649. Mokslo tiriamasis darbas / domas Kaunas // Knygotyros kate-
dra, 1940–1990–2000 : informacinis leidinys. – Vilnius, 2000. – 
isBn 9955-446-01-3. – P. 67–70. 

650. Muzikos enciklopedija / [mokslinė redaktorių taryba: juozas 
antanavičius (pirmininkas) ... ir kt.]. – Vilnius, 2000. – t. 1 : 
a–H. – isBn 5-420-01466-1. – turinyje: Bajoraitis, Bajoras, Vi-
lius / domas Kaunas. – P. 108.
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651. „Nežinau, ar tai meilė. matyt, likimas ...“ : pokalbis su profeso-
riumi d. Kaunu / parengė gintarė adomaitytė. – Portr. // eks-
tra. – 2000, nr. 16, p. 21.

Dėl prof. D. Kauno albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ ren-
gimo.

652. Prūsijos istorijos bibliografija – be mažosios lietuvos / domas 
Kaunas. – nuotr. – rec. kn.: Bibliographie zur geschichte ost-
und Westpreuβens 1995. marburg, 1999 // Voruta. – 2000, spal. 
28 (nr. 39/40), p. 1–2.

653. Sauerweinas tarsi sugrįžo į dovrę / domas Kaunas. – iliustr. // 
literatūra ir menas. – 2000, rugs. 8, p. 3.

Apie simpoziumą, skirtą visuomenės veikėjui, poliglotui bei poetui  
G. Sauerweinui, Norvegija.

654. Tarptautinė bibliologijos asociacija : [su asociacijos įstatais] / 
domas Kaunas // tarp knygų. – 2000, nr. 8/9, p. 29–30.

655. Viena koja jaučiuosi esąs šilutiškis ; Kūrybiniai tautos pradai vis 
dar negali išsiskleisti / kalbėjosi gediminas Zemlickas. – iliustr. // 
mokslo lietuva. – 2000, gruod. 21 (nr. 22), p. 6–7; 2001, saus. 
11 (nr. 1), p. 10.

Pokalbis su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto prodekanu, 
Knygotyros katedros vedėju prof. D. Kaunu.

656. Vilniaus universiteto Knygotyros katedros pedagoginė ir moks-
linė veikla 1990–1999 metais / domas Kaunas. – santr. angl. // 
Knygotyra. – t. 36 (2000), p. 195–203.

657. Žemaičių bibliofilų žingsnis ir žodis / domas Kaunas. – Portr. // 
Žemaičių bibliofilas. – Plungė, 2000, kovo 16, p. 1.

2001

658. Akademinei bendruomenei 2001-ieji – ypatingi metai / parengė 
Vilmantė Žvinytė. – Portr. // universitas Vilnensis. – 2001, lap-
kritis–gruodis (nr. 8/9), p. 24.

Mintimis apie praėjusius metus dalinosi ir D. Kaunas.

659. [Asmeninė biblioteka] / domas Kaunas // Bibliofilai apie asme-
nines bibliotekas. – [Vilnius], 2001. – isBn 9986-19-395-8. – 
P. 68–75. 

660. „Basanavičiaus parašytas veikalas yra pirmoji sauerweino bio-
grafijos knyga ...“ / domas Kaunas // Knygų pasaulyje. – 2001, 
nr. 6, p. 21.

J. Basanavičiaus knygos „Medega d-ro Jurgio Sauerweino biografijai“ 
(2001) įvadinio straipsnio ištrauka.
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661. jono Basanavičiaus 1921 metais parašyta knyga peržengia lie-
tuvos ribas / [kalbėjosi] liucija armonaitė. – iliustr. // atgimi-
mas. – 2001, lapkr. 22–29 (nr. 42), p. 10.

Pokalbis su J. Basanavičiaus knygos „Medega d-ro Jurgio Sauerweino bio-
grafijai“ parengėju spaudai prof. D. Kaunu.

662. Bibliofilija senosios ir šiuolaikinės kultūros sankirtoje / domas 
Kaunas // Žemaičių bibliofilas. – Plungė, 2001, liep. 5, p. 7; Plun-
gė. – 2001, liep. 11 (nr. 80), p. 4.

Perspausdinta konferencijos programos įžanga.

663. Bibliofilija : tarptautinė knygotyros konferencija, 2001 m. rug-
sėjo 20–22 d. : [programa] / Vilniaus universitetas. Komunika-
cijos fakultetas. Knygotyros katedra ; [parengė domas Kaunas ; 
į anglų kalbą vertė elena macevičiūtė]. – [Vilnius : Vu l-kla, 
2001]. – 24 p. : iliustr., faks. – gretut. tekstas liet., angl. – tira-
žas 250 egz.

664. Bibliofilų knyga apie asmenines bibliotekas. – iliustr. // Žemai-
čių bibliofilas. – Plungė, 2001, liep. 5, p. 2.

Pokalbis su rinkinio „Bibliofilai apie asmenines bibliotekas“ sudarytoju ir 
rengėju prof. D. Kaunu.

665. Biografijų žodynas „lietuvos knygos veikėjai“. – turinyje: Aar-
ma Liivi / domas Kaunas. – P. 287 ; Grikšas Kazys / domas 
Kaunas. – P. 302–303 ; Haug Ivar / domas Kaunas. – P. 303 ; 
Karazija Justinas K. / domas Kaunas. – P. 305 ; Ralys Kazimie-
ras / domas Kaunas. – P. 316 ; Sporāne Baiba / domas Kaunas. – 
P. 319 // Knygotyra. – t. 37 (2001), p. 287–328. – tas pats: [in-
teraktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://209.85.129.132/search?q=cache:http://www.leidykla.
vu.lt/inetleid/knygot/37/apzv1.pdf>.

666. stanislovo Dagilio redaguotas Biržų „giesmynas“ ir jo evangelikų 
reformatų knygų istoriografinė apžvalga : [pranešimas] / domas 
Kaunas // Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida : mokslinė 
konferencija, 2000, parodos / Panevėžio a. g. Petkevičaitės-Bitės 
viešoji biblioteka ; sudarė genovaitė astrauskienė. – Panevėžys, 
2001. – isBn 9955-450-04-5. – P. 32–43. 

667. Dėl martyno Kėkšto likimo / domas Kaunas. – nuotr. // Voru-
ta. – 2001, rugs. 8 (nr. 17), p. 5.

668. Kas buvo „Vilnies“ knygyno savininkas? / domas Kaunas. – 
iliustr. // Švyturys. – Kretinga, 2001, vas. 7 (nr. 11), p. 5.
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669. Knyga apie didžiąją knygų meilę ir išmintį / domas Kaunas // 
Bury, richard de. Philobiblon arba apie meilę knygoms. – Vil-
nius, 2001. – isBn 9955-00-069-4. – P. 1–12.

670. Knygos pabarėse / domas Kaunas. – iliustr. – rec. kn.: litera-
tūros pabarėse / V. Žukas. Vilnius, 2000. [t.] 1 // tarp knygų. – 
2001, nr. 2, p. 21–22. 

671. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais / 
domas Kaunas. – santr. angl. // Knygotyra. – t. 37 (2001), 
p. 184–209. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 
29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/
knygot/37/str16.pdf>.

672. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais 
[1918–1940 m.] / domas Kaunas. – Portr. // Plungė. – 2001, 
spal. 12, p. 6; lapkr. 7, p. 4; 2002, vas. 11, p. 4; bal. 10, p. 5; 
2003, saus. 28, p. 4.

673. Komunikacijos fakulteto mokslo dešimtmetis / domas Kau-
nas. – iliustr. // universitas Vilnensis. – 2001, rugsėjis (nr. 6), 
p. 10. 

674. Lietuviškas liudviko rėzos eilėraštis „Prasta giesmelė“ (1816) / 
domas Kaunas // archivum lithuanicum. – [t.] 3 (2001), 
p. 207–212.

675. Lietuvių kalba Karaliaučiaus krašte, ii / paruošta remiantis Zigmo 
Zinkevičiaus, domo Kauno ir kt. autorių veikalais. – iliustr. //  
donelaičio žemė. – 2001, balandis, p. 2, 4.

676. Lietuvos knygų veikėjų biografijų žodynas / domas Kaunas // 
tarp knygų. – 2001, nr. 3, p. 24–25.

Apie rengiamą žodyną.

677. Neišleista j. Basanavičiaus knyga / domas Kaunas. – Portr., 
nuotr. // mokslas ir gyvenimas. – 2001, nr. 9, p. 6–7; nr. 11, 
p. 8–13. 

Įžanginis straipsnis dr. J. Basanavičiaus parengtam veikalui apie J. Zau-
erveiną.

678. Neskubėkite pirkti vinių gutenbergo galaktikos karstui / d. K. 
[domas Kaunas] // literatūra ir menas. – 2001, lapkr. 9 (nr. 45), 
p. 7.

679. Pamario krašto enciklopedinis žodynas / domas Kaunas. – rec. 
kn.: Šilutės kraštas : enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000 // lite-
ratūra ir menas. – 2001, saus. 5 (nr. 1), p. 6.
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680. „Peržengus XXi amžiaus slenkstį tarsi savaime kyla klausimas ...“ 
= „Having stepped over the threshold of the 21st century, there by 
itself arises the question ...“ / domas Kaunas // trečioji tarptau-
tinė meninės knygrišybos paroda „Knyga“, 20.11–11.12.2001. – 
Vilnius, 2001. – P. [4–5].

681. Philobiblonas – dovana skaitančiai ir mąstančiai tautai ; Knyga 
jam buvo pats gyvenimas ; Bibliofilijos būklė – šalies kultūros ro-
diklis / kalbėjosi gediminas Zemlickas. – iliustr. // mokslo lie-
tuva. – 2001, rugs. 20-spal. 3–spal. 25-lapkr. 7 (nr. 16–18).

Pokalbis su Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėju prof. D. Kau-
nu dėl R. de Bury knygos „Philobiblonas“ išleidimo.

682. Philobiblono leidimai / domas Kaunas // Bury, richard de. 
Philobiblon arba apie meilę knygoms. – Vilnius, 2001. – isBn 
9955-00-069-4. – P. 13–23.

683. Pirmoji georgo sauerweino biografijos knyga / domas Kau-
nas. – tas pats angl. (p. 307–313), vok. (p. 315–321) // Basana-
vičius, jonas. medega d-ro jurgio sauerweino biografijai. – isBn 
9986-18-094-5. – Vilnius, 2001. – P. 7–35.

684. Prie asmeninių bibliotekų durų / domas Kaunas // Bibliofilai 
apie asmenines bibliotekas. – [Vilnius], 2001. – isBn 9986-19-
395-8. – P. 5–7. 

685. georgo Sauerweino lietuviškosios knygos / domas Kaunas. – 
Bibliogr. išnašose // metai. – 2001, nr. 10, p. 111–119.

686. Senoji knyginė Žemaitija / domas Kaunas. – faks. // Žemaičių 
saulutė. – Plungė, 2001, birž. 1, p. 5; birž. 8, p. 6.

Apie Lietuvos knygos veikėjų biografijų žodyno rengimą.

687. Tarptautinė knygotyros konferencija vyko ir Plungėje / [užrašė] 
Kostas slivskis. – Portr. // Plungė. – 2001, rugs. 24, p. 1, 4.

Pokalbis su konferencijos išvažiuojamosios sesijos vadovu prof. D. Kaunu 
apie bibliofiliją.

 Viena koja jaučiuosi esąs šilutiškis; Kūrybiniai tautos pradai vis 
dar negali išsiskleisti. – Žr. 655.

688. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantūra 
kviečia jaunuosius mokslininkus / domas Kaunas // tarp kny-
gų. – 2001, nr. 4, p. 43.

689. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2001. – t. 1 : 
a–ar. – isBn 5-420-01485-8. – turinyje: Albreghs C. und Co / 
domas Kaunas. – P. 294.
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2002

690. Akademijos medžio pavėsyje / domas Kaunas // Vanda stonie-
nė : bibliografijos rodyklė / parengė audronė svėrienė ir audronė 
Pociūtė. – Vilnius, 2002. – isBn 9986-19-488-1. – P. 5–7.

692. Bibliofilo bibliotekos katalogas / domas Kaunas. – santr. angl. // 
Knygotyra. – t. 38 (2002), p. 27–46. – tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://
www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/38/str03.pdf>.

693. Bibliofilų savastis ir priedermės / domas Kaunas // martyno 
mažvydo bibliofilų klubas : žinių knygelė. – Vilnius, 2002. – 
isBn 9955-446-03-X. – P. 3–4; Plungė. – 2002, spal. 23, p. 4.

694. Biografijų žodynas „lietuvos knygos veikėjai“. – turinyje: But-
kus Liudvikas / domas Kaunas. – P. 156 ; Daniela Povilas / do-
mas Kaunas. – P. 163 // Knygotyra. – t. 39 (2002), p. 149–228.

694a. Brensztejn, Michał. Plungė telšių apskrityje : jos praeitis ir da-
bartis / michalas Brenšteinas ; iš lenkų kalbos vertė Kostas leon-
čikas ; [su d. Kauno komentarais tekste]. – iliustr. // Žemaičių 
saulutė. – Plungė, 2002, bal. 4, p. 6, 8.

695. Karo metų žurnalo komplektai / domas Kaunas // Žemės ūkis. – 
2002, nr. 1, p. 31.

696. Knygos istorijos periodizacija: senosios ir naujosios knygos riba / 
domas Kaunas // Bibliografija : mokslo darbai. – 2001 (2002), 
p. 52–57.

697. Knygos studijos ir mokslas Vilniaus universiteto Knygotyros ka-
tedroje / domas Kaunas // formatas. – 2002, nr. 1, p. 24–25.

 Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais 
[1918–1940 m.]. – Žr. 672.

698. Kviečia Komunikacijos ir informacijos doktorantūros studijos / 
domas Kaunas // tarp knygų. – 2002, nr. 3, p. 33.

699. Mažosios lietuvos tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno 
periodinis leidinys „Pagalba“ valdant kaizerinei Vokietijai (iki 
1919 m.) / domas Kaunas. – santr. angl. // Knygotyra. – t. 39 
(2002), p. 34–44. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.vu.lt/
inetleid/knygot/39/str3.pdf>.

700. Plungės istorija ir istorikai / domas Kaunas. – iliustr. // Žemai-
čių saulutė. – Plungė, 2002, bal. 19, p. 2.

701. Rankraštis iš „Vilniaus senovės“ antikvariato / domas Kau-
nas // motiejus Valančius Žemaičiuose : Plungės bažnyčios vizi-
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tacija 1850 metais. – Vilnius, 2002. – isBn 9986-18-096-1. – 
P. 5–17. 

702. „Sparčiai žingsniuojantis laikas vis atkakliau ir negailestingiau 
nutrina atminties vaizdus ir lapus“ / domas Kaunas. – j. reisgio 
straipsnio „mokytojas Heinrichas Kairys (Kairies)“ prierašas // 
Klaipėda. – 2002, birž. 5, priedas „gilija“, p. 14.

703. Tarptautinė bibliofilų asociacija / domas Kaunas // tarp kny-
gų. – 2002, nr. 7/8, p. 18.

704. Toleikytė-Adomavičienė, Ieva. mažoji lietuva – tiltas tarp išei-
vijos ir tėvynės / [užrašė] domas Kaunas // literatūra ir menas. – 
2002, rugs. 20 (nr. 38), p. 3.

Pokalbis su Mažosios Lietuvos visuomeninių organizacijų veikėja I. To-
leikyte-Adomavičiene.

705. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – t. 2 : ark-
tis–Beketas. – isBn 5-420-01499-8. – turinyje: Asmeninė biblio-
teka / domas Kaunas. – P. 83–84.

2003
706. romualdas Kazimieras Broniukaitis : in memoriam / domas 

Kaunas. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 2003, birželis (nr. 7), 
p. 6. 

707. [Interviu su d. Kaunu]. – nuotr. // Kviečia Vilniaus universite-
tas, 2004. – Vilnius, [2003]. – P. 41.

708. Istorijos iššūkiai šiuolaikinei visuomenei / [užrašė d. Kaunas] // 
mokslo lietuva. – 2003, geg. 1 (nr. 9), p. 17.

Diskusija tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje, 2002 10 09.

709. „Knygos“ ir jų autorius / domas Kaunas. – santr. angl., p. 157–
161 // jakštas, Petras. Knygos. – Vilnius, 2003. – isBn 9955-
534-31-1. – P. 7–17.

 Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais 
[1918–1940 m.]. – Žr. 672.

710. Leibnico draugija: susipažinkime išsamiau / kalbėjosi gedimi-
nas Zemlickas // mokslo lietuva. – 2003, rugs. 11–24 (nr. 15), 
p. 8–9; rugs. 25 (nr. 16), p. 12–13; gruod. 4 (nr. 21), p. 17; 
gruod. 18 (nr. 22), p. 5, 15. 

Pokalbis su Vilniaus universiteto profesoriumi, Lietuvos mokslų akademi-
jos nariu ekspertu, vokiečių Leibnico draugijos tikruoju nariu D. Kaunu.

711. „Lietuva: pasakojimas tęsiasi“, arba Knygius frankfurto knygų 
mugėje / kalbėjosi gintaras černeckis // Plungė. – 2003, vas. 18, 
p. 4; kovo 20, p. 4–5. 

Pokalbis su Vilniaus universiteto prof. D. Kaunu.
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712. Lietuvių poligrafijos veteranui – 90 / domas Kaunas. – Portr. // 
mokslas ir gyvenimas. – 2003, nr. 4, p. 38.

Apie Leoną Adomavičių.

713. Mažosios lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 2003. – t. 2 : Kas–
maž. – isBn 5-420-01525-0. – turinyje: Kiošis, Kioszis Mikelis / 
domas Kaunas, algirdas Žemaitis. – P. 104 ; Krause, Jonat Fried-
hilde / domas Kaunas. – P. 314 ; Krausenecko spaustuvė / domas 
Kaunas. – P. 314 ; Kuršaitis Frydrichas / liucija citavičiūtė, domas 
Kaunas, algirdas sabaliauskas. – P. 387–388 ; Lehmanno spaustu-
vė / domas Kaunas. – P. 531 ; Lietuvių keliaujantis knygynas / do-
mas Kaunas. – P. 614 ; Lietuvių literatūros draugija / Vilius ašmys, 
domas Kaunas, Hansas masalskis. – P. 628–629 ; Lietuvių litera-
tūros draugijos biblioteka / domas Kaunas. – P. 629 ; „Lituania“ / 
domas Kaunas. – P. 663–664 ; Mauderodės O. spaustuvė / domas 
Kaunas. – P. 753–754 ; Mažvydas, Mossuidius, Masvidius / domas 
Kaunas, daiva Kšanienė. – P. 824–826 ; Mažvydo skaitymai / do-
mas Kaunas, juozas tumelis. – P. 826–827.

714. Mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas: išsaugojimo ir 
aktualinimo reikmės / domas Kaunas. – laikraštyje „draugas“ 
pavad.: mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas. – nuotr. // 
Voruta. – 2003, spal. 11–gruod. 20 (nr. 19, 21–24); draugas. – 
chicago, 2003, birž. 14 (nr. 115), priedas „literatūra, menas, 
mokslas“, p. 1–2, 4.

715. Mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas: išsaugojimo ir aktu-
alizavimo reikmės : [pranešimas] / domas Kaunas // Xii pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : tezių rinkinys, čikaga, 
2003, gegužės 21–25 / lietuvos mokslo taryba, lietuvos mokslų 
akademija, lietuvos mokslininkų sąjunga. – Vilnius, 2003. – P. 7.

716. Mažosios lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas 
lietuvos knygos muziejuje : projekto bandymas / domas Kau-
nas. – santr. angl. // Knygotyra. – t. 40 (2003), p. 62–77.

717. Negandų meto knyga / domas Kaunas // Pamarys. – Šilutė, 
2003, geg. 23, p. 1, 4. 

718. Orientalistinis pėdsakas misionieriaus Kristupo lokio gyvenime 
ir publikacijose / domas Kaunas. – santr. angl. // Knygotyra. – 
t. 41 (2003), p. 102–115.

719. Pratarmė / domas Kaunas // jakštas, Petras. tilžės bažnyčios ; 
Kuršiai ir jų kalba. – Vilnius, 2003. – isBn 9986-18-111-9. – 
P. 3–5.
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720. Rokiškėnui Petrui jakštui pagerbti / domas Kaunas // gimtasis 
rokiškis. – 2003, lapkr. 5, p. 6. 

721. Sauerweinas tarsi sugrįžo į dovrę / domas Kaunas // iii. inter-
nationales sauerwein-symposion in dovre, 9.–12. august 2000 / 
redigiert von oskar Vistdal. – dovre, 2003. – isBn 82-994046-
2-2. – P. 259–261.

722. georg Sauerwein’s lithuanian publications and their significance 
for the lithuanian national movement : [pranešimas] / domas 
Kaunas. – angl. // iii. internationales sauerwein-symposion in 
dovre, 9.–12. august 2000 / redigiert von oskar Vistdal. – dov-
re, 2003. – isBn 82-994046-2-2. – P. 209–222.

723. Sudmantų bibliofilas / domas Kaunas // Klaipėda. – 2003, saus. 
8, p. 14.

Apie Mažosios Lietuvos visuomenės veikėją Joną Birškų (perspausdinta iš 
Klaipėdos r. laikraščio „Banga“, 1983, saus. 8, p. 3–4).

724. Übersetzungen deutscher literatur in die litauische sprache in 
Kleinlitauen / domas Kaunas. – lampertheim : litauisches Kul-
turinstitut, 2003. – 18 p. – Vok. – atspaudas iš: „jahrestagung“, 
2002, p. 13–28.

725. Übersetzungen deutscher literatur in die litauische sprache in 
Kleinlitauen / domas Kaunas. – Vok. // jahrestagung = suvažia-
vimo darbai, 2002. – lampertheim, 2003, p. 11–27.

726. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – t. 3 : Be–
ch. – isBn 5-420-01512-9. – turinyje: Bibliofilija / domas 
Kaunas. – P. 153–154 ; Bruožis Ansas / domas Kaunas. – P. 536 ; 
Bruožis Vilius / domas Kaunas. – P. 536 ; De Bury Richard / 
domas Kaunas. – P. 634 ; Burtelė, burtikė / domas Kaunas. – 
P. 649.

t. 4 : ch–di. – isBn 5-420-01522-6. – turinyje: Daubmano spaus-
tuvė / domas Kaunas, ingė lukšaitė. – P. 514 ; Degeno spaustuvė / do-
mas Kaunas. – P. 566 ; „Dienos laps“ / domas Kaunas. – P. 745.

2004

727. Atsisveikinimo žodžiai prie kapo / domas Kaunas. – laikrašty-
je „literatūra ir menas pavad.: Vlado Bulavo atminimui // tarp 
knygų. – 2004, nr. 3, p. 3; literatūra ir menas. – 2004, kovo 19, 
p. 23.

Vl. Bulavo nekrologas. 
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728. Bibliofilų puslapis – moderniosios kultūros apraiška / kalbėjosi 
gintautas černeckis. – nuotr. // Plungė. – 2004, rugs. 3, priedas 
„Bibliofilų puslapis“, p. 7.

Pokalbis su profesoriumi D. Kaunu.

729. Dėstytojas ir studentė pašalinti iš universiteto : seksualinio prie-
kabiavimo skandalas Komunikacijos ir filosofijos fakultetų deka-
nų akimis / [pokalbį su d. Kaunu ir K. dubniku užrašė]: liana 
Binkauskienė, diana olševskaja. – Portr. // universitas Vilnen-
sis. – 2004, balandis (nr. 4), p. 4. 

730. Kaip su mažosios lietuvos kultūros paveldu, ponai? / domas 
Kaunas. – nuotr. // liuteronų balsas. – 2004, nr. 1, p. 17–20. 

Parengta spaudai pagal Čikagos „Draugo“ publikaciją (2003 m. birželio 
14 d., be autoriaus žinios).

731. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais / 
domas Kaunas. – nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 2004, 
saus. 23–bal. 2 (nr. 4–12, 14).

Perspausdinta iš „Knygotyros“ 2001 m. 37 tomo (be autoriaus žinios).

732. Das Kulturhistorische erbe Kleinlitauens im spannungsfeld von 
Werten und interessen / domas Kaunas ; übersetzt von magda-
lena Kaciucevicius und arthur Hermann. – Vok. // annaberger 
annalen. – Bonn, 2004, nr. 12, p. 45–77.

733. Lietuvių spaudos darbuotojų ryšiai su georgu sauerweinu : 
[publikacija] / domas Kaunas // Knygotyra. – t. 42 (2004), 
p. 262–280.

734. Mylėjęs visą pasaulį ir jo kalbas / domas Kaunas // literatūra ir 
menas. – 2004, gruod. 24 (nr. 48), p. 3.

735. Pareigos ir pomėgio tarnyboje / domas Kaunas // majoras Petras 
jakštas : karininkas, tyrėjas, žurnalistas, bibliofilas : bibliografijos 
rodyklė. – Vilnius, 2004. – isBn 9955-423-29-3. – P. 7–10.

736. Pergalės prasmė ir kaina : Kalbos ir knygos metus palydint : [su-
trumpinta] / prof. domas Kaunas. – nuotr. // suvalkija. – mari-
jampolė, 2004, nr. 2, p. 12–14.

737. Pergalės prasmė ir kaina : kalba, sakyta palydint Kalbos ir kny-
gos metus per lietuviškosios spaudos lotyniškais rašmenimis at-
gavimo 100-ųjų metinių sukakties minėjimo iškilmingą posėdį 
nacionaliniame operos ir baleto teatre 2004-ųjų gruodžio 6-ąją / 
domas Kaunas. – nuotr. // Voruta. – 2004, gruod. 11 (nr. 23), 
p. 1, 4; lietuvos aidas. – 2004, gruod. 9, p. 1, 7.
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738. Praėjusiais metais nudirbti darbai įkvepia naujiems siekiams / 
parengė onutė mackonytė // universitas Vilnensis. – 2004, 
gruodis (nr. 10), p. 8–9. 

D. Kauno ir kitų pasisakymai.

739. Die Rolle Königsbergs in der geschichte des litauischen Buches / 
domas Kaunas – Vok. // Königsberger Buch- und Bibliotheksge- 
schichte. – Köln, 2004. – isBn 3-412-08502-2. – P. 157–167. 

Straipsnis paskelbtas ir atspaudu.

740. Spaudos draudimas ir atgavimas iš šimtmečio perspektyvos / do-
mas Kaunas. – laikraštyje „Žemaičių saulutė“ pavad.: „Pasikėsini-
mas į tautos gyvastį“. – iliustr. // donelaičio žemė. – 2004, spa-
lis–lapkritis (nr. 10/11), p. 1–2; lietuviškos knygos ir viešo žodžio 
kultūra : nuo draudimo iki demokratijos ramsčio : tarptautinės 
konferencijos programa, Vilnius, 2004, lapkr. 18–20. – Vilnius, 
2004. – P. 1–2; Žemaičių saulutė. – Plungė, 2004, birž. 25, p. 4.

741. Šventinio renginio dalyviai prie georgo sauerweino kapo : oskaro 
Vistdalo nuotrauka. – išsp. o. Vistdalo str.: „tavo gyvenimas buvo 
gražiausias tavo eilėraštis : 100-osioms georgo sauerweino mirties 
metinėms“ // literatūra ir menas. – 2004, gruod. 24, p. 3. 

742. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – t. 5 : dis–
fatva. – isBn 5-420-01532-3. – turinyje: Dortmundo lietuvių 
draugija / domas Kaunas. – P. 92.

t. 6 : fau–goris / [redaktorių tarybos nariai: domas Kaunas ... ir 
kt.]. – isBn 5-420-01545-5. – turinyje: Frydricho kolegija / domas 
Kaunas. – P. 261.

743. Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą mažosios 
lietuvos spaudoje / domas Kaunas. – santr. angl. // Knygoty-
ra. – t. 43 (2004), p. 169–182.

744. Žemesnis už žolę / domas Kaunas // Pamarys. – Šilutė, 2004, 
geg. 28, p. 5, 11. 

Knygos „Knygos kultūros karininkas“ ištraukos.

2005

745. Didelis mažosios lietuvos paveldas / [užrašė] ginas dabašins-
kas. – nuotr. // laikas. – 2005, rugs. 9–15 (nr. 36), p. 8. 

Pokalbis su Vilniaus universiteto prof. habil. dr. D. Kaunu.

746. Gyvenimas knygai : levas Vladimirovas : literatūros rodyklė / 
d. Kaunas, a. miežinienė, g. raguotienė. – Vilnius, 2005. – 
157 p.
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747. Humanitariniai ir socialiniai mokslai : apdovanoti 2004 lietu-
vos metų mokslo premijų laureatai / domas Kaunas // literatūra 
ir menas. – 2005, kovo 11 (nr. 10), p. 15. 

748. Įsimenantis bibliofilo portretas / kalbėjosi gintautas černec-
kis // Plungė. – 2005, rugpj. 12, p. 5. 

Pokalbis su prof. Domu Kaunu.

749. Kada lietuvos viešajame gyvenime atsiras mažoji lietuva : „Vo-
rutos“ pokalbis su prof. domu Kaunu, tarptautinės konferenci-
jos „mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas“ organizacinio 
komiteto pirmininku / kalbėjosi dana Buinickaitė-Zacharevičie-
nė, juozas Vercinkevičius. – nuotr. // Voruta. – 2005, rugs. 17 
(nr. 18), p. 2. 

750. Keturiasdešimt penkeri „Knygotyros“ metai ir tomai / domas 
Kaunas. – tas pats angl. (p. 16–17), rus. (p. 18–20) // Vilniaus uni-
versiteto mokslo darbų „Knygotyra“ turinio rodyklė : 1961–2005, 
t. 1–45. – Vilnius, 2005. – isBn 9986-19-824-0. – P. 14–19.

751. Konferencijos „mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas“ 
[2005 m. rugsėjo 22–24 d.] sprendimai / domas Kaunas, silva 
Pocytė. – iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, lapkr. 15, p. 5; 
literatūra ir menas. – 2005, lapkr. 25, p. 3, 22; mokslo lietu-
va. – 2005, lapkr. 24–gruod. 7 (nr. 20), p. 14–15; Klaipėda. – 
2005, lapkr. 30, p. 2, 15; draugas. – chicago, 2005, gruod. 17, 
priedas „menas, literatūra, mokslas“, p. 6–8.

Apie konferenciją ir joje priimtus sprendimus.

752. Komunikacijos fakultetas: interviu / domas Kaunas. – iliustr. // 
Kviečia Vilniaus universitetas, 2006. – Vilnius, 2005. – P. 43–44.

753. abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda / domas 
Kaunas. – santr. angl. // Knygotyra. – t. 45 (2005), p. 25–37.

754. Mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas / domas Kaunas. – 
nuotr. // lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2005, nr. 5/6, 
p. 9–10.

755. Mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas : pratarmė / do-
mas Kaunas. – Portr. // Voruta. – 2005, rugs. 3 (nr. 17), p. 8. 

Apie Vilniuje vyksiančią mokslinę konferenciją.

756. Mažosios lietuvos kultūros paveldas : konferencija Vilniaus uni-
versitete 2005 m. rugsėjo 22–24 d. / domas Kaunas, silva Pocy-
tė // tėviškės žiburiai. – torontas, 2005, lapkr. 29, p. 9. 
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757. Mokslinė konferencija : mažosios lietuvos kultūros istorijos 
paveldas 2005 m. rugsėjo 22–24 d. : pranešimas ir kvietimas / 
domas Kaunas // draugas. – chicago, 2005, saus. 15, priedas 
„menas, literatūra, mokslas“, p. 2.

758. Philobiblonas – dovana skaitančiai ir mąstančiai tautai / domas 
Kaunas, parengė gediminas Zemlickas // Knygos ir bibliofilijos 
kultūra : svarstymai ir mintys. – Vilnius, 2005. – isBn 9955-
601-87-6. – P. 208–237.

759. Pirmosios lietuvos spaustuvės / parengta pagal prof. d. Kauną // 
informacija ir biblioteka. – 2005, nr. 3, p. 20–22. 

760. Pratarmė / domas Kaunas // mokslo lietuva. – 2005, rugs. 
8–21 (nr. 15), p. 16.

Apie rengiamą mokslinę konferenciją „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos 
paveldas“, Vilnius.

761. Profesorius ir laikas : mintijimai asmenybės tema / domas Kau-
nas // Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės ... : atsimi-
nimai apie levą Vladimirovą / sudarytoja audronė glosienė. – 
Vilnius, 2005. – isBn 9986-19-796-1. – P. 157–164.

D. Kauno prisiminimai apie prof. L. Vladimirovą.

762. Rašytinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje / do-
mas Kaunas. – iliustr. // donelaičio žemė. – 2005, lapkritis–
gruodis (nr. 11/12), p. 5.

763. georgas Sauerweinas lietuvių tautiniame sąjūdyje : klaipėdietiš-
kasis laikotarpis / domas Kaunas // georgas sauerweinas ir lietu-
vių tautos atgimimas XiX a. pabaigoje : iV tarptautinis g. sau-
erweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje. – Klaipėda, 2005. – 
isBn 9955-18-051-X. – P. 15–31.

764. Tautinio atgimimo lietuviškos spaudos istorija ir jos kūrėjas: su-
bjektyvioji versija / domas Kaunas. – santr. angl. // Knygotyra. – 
t. 44 (2005), p. 20–49.

765. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – t. 7 : gor-
kai–imermanas. – isBn 5-420-01561-7. – turinyje: Gumbinės 
lietuvių draugija / domas Kaunas. – P. 281 ; Hartungų spaustuvė / 
domas Kaunas. – P. 409 ; Heringo ir Haberlando spaustuvė / do-
mas Kaunas. – P. 498 ; Hermann Artur / albertas juška, domas 
Kaunas, silva Pocytė. – P. 500–501 ; Holco ir Šerniaus įpėdinio 
spaustuvė / domas Kaunas. – P. 630 ; Holco ir Šerniaus spaustuvė / 
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domas Kaunas. – P. 630 ; Horcho našlės spaustuvė / domas Kau-
nas. – P. 653 ; Horcho spaustuvė / domas Kaunas. – P. 653.

t. 8 : imhof–junusas. – isBn 5-420-01574-9. – turinyje: „Inteli-
genz–Blatt für Litauen“ / domas Kaunas. – P. 164 ; Įsruties senovės drau-
gija / domas Kaunas. – P. 313–314 ; Jagomastas Enzys / domas Kaunas, 
daiva Kšanienė. – P. 472 ; Jakštas Petras / domas Kaunas. – P. 484 ; 
Jankaus spaustuvė / domas Kaunas. – P. 516 ; Martynas Jankus / domas 
Kaunas, algirdas matulevičius. – P. 519–520.

766. Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : ма-
териалы Х Международной конференции / Научный совет по 
истории мировой культуры РАН, Российская национальная би-
блиотека, Организация российских библиофилов, Секция книги 
и графики С.-Петербургского Дома ученых РАН ; сoставитель и 
ответственный редактор В. А. Петрицкий ; оргкомитет конфе-
ренции: У. Э. Батлер, Д. Каунас [ir kt.]. – Санкт-Петербург : Рос-
сийская национальная библиотека, 2005. – 124 p. – Rus.

767. Решения конференции „Культурно-историческое наследие 
Малой Литвы“ / Домас Каунас, Сильва Поците. – Rus. // Клай-
педа. – 2005, 30 нояб., p. 11. 

2006

768. Biografijų žodynas „lietuvos knygos veikėjai“. – turinyje: Leo-
nas Jurgis / domas Kaunas. – P. 270–271 // Knygotyra. – t. 46 
(2006), p. 269–274. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/file-
admin/Knygotyra/46/Biografiju_zodynas.pdf>.

769. Ekspertų išvados : dėl martyno jankaus muziejaus ir sodybos / 
domas Kaunas, Birutė Kulnytė, Kęstutis Kaminskas // Voruta. – 
2006, geg. 20, p. 8. 

770. die erste litauisch–deutsche ausgabe des Poems ,,das jahr in 
vier gesängen“ von Kristijonas donelaitis aus dem jahre 1818 / 
domas Kaunas, aus dem litauischen von liucija citavičiūtė, 
überarbeitet friedhilde Krause. – Vok. – Bibliogr.: 16 pavad. // 
marginalien. – Berlin, 2006, H. 181, p. 42–53. 

771. The history of a book : division into periods : the border between 
ancient and modern books / domas Kaunas. – angl. // Books 
and libraries = Bücher und Bibliotheken : in the Baltic sea re-
gion from the 16th to the 18th century / edited by lea Kőiv, tiiu 
reimo. – tallin, 2006. – isBn 978-9985-9128-8-1. – isBn 
9985-9128-8-8. – P. 121–126.
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772. Keturioliktoji tarptautinė knygotyros konferencija / domas 
Kaunas, aušra navickienė // mokslo lietuva. – 2006, liep. 20–
rugs. 6 (nr. 14), p. 3.

773. Knygos kultūros bibliofiliniai aspektai / domas Kaunas // Kny-
gotyra : [vadovėlis]. – Vilnius, 2006. – isBn 9986-19-928-X. – 
P. 67–87.

774. Leidinių tipologija / domas Kaunas // Knygotyra : [vadovėlis]. – 
Vilnius, 2006. – isBn 9986-19-928-X. – P. 307–327.

775. Lietuvos mokslo premijos ir humanitarai / domas Kaunas // li-
teratūra ir menas. – 2006, kovo 17 (nr. 11), p. 23. – tas pats: 
[interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=8462.

Straipsnyje pristatomi 2005 m. premijos laureatai: akademikas L. Sauka 
ir profesorius L. Gudaitis.

776. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui leonardui saukai – 
75 / domas Kaunas // lietuvos mokslų akademijos žinios. – 
2006, nr. 1/2, p. 11–12. 

777. Makutėnaitė, Karolina. Bedieviškos linksmybės prie dievo 
namų / Karolina makutėnaitė ; [su d. Kauno komentarais] // 
Vakaro žinios. – 2006, kovo 2, p. 1, 3. 

D. Kauno komentarai dėl Vilniaus arkivyskupijos sprendimo išnuomoti 
patalpas šalia Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios kuriamam airiškam resto-
ranui.

778. Mažosios lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 2006. – t. 3 : mec–
rag. – isBn 5-420-01612-5. – turinyje: Mikšo spaustuvė / do-
mas Kaunas. – P. 111–112 ; Molinius Jonas / domas Kaunas. – 
P. 155 ; „Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir 
pagonų“ / domas Kaunas. – P. 314–315 ; „Nusidavimai Dievo 
karalystėje“ / domas Kaunas. – P. 315 ; Osterbergerio spaustuvė / 
domas Kaunas. – P. 344 ; „Ostpreussische Zeitung“ laikraščio lei-
dykla ir spaustuvė / domas Kaunas. – P. 349 ; Posto spaustuvė / 
domas Kaunas. – P. 661 ; Priekulės spaustuvės / domas Kaunas. – 
P. 716 ; Purwins Lisbeth / domas Kaunas, regina sinkevičienė, 
martin tydecks. – P. 811. 

779. Periodiniai leidiniai šiandienėje mokslo [reguliavimo] sistemo-
je / domas Kaunas // Humanitariniai ir socialiniai mokslai bei 
nacionalinė strategija : lietuvos mokslų akademijos visuotinio 
susirinkimo sesija. – Vilnius, 2006. – P. 27–29.
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780. Rankraštinio ir spaudos paveldo sklaida socialinėje aplinkoje : 
mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldas : mokslinės konfe-
rencijos pranešimų medžiaga / domas Kaunas. – santr. vok. // 
mažosios lietuvos kultūros paveldas. – Vilnius, 2006. – isBn 
9986-19-956-5. – P. 148–182.

781. Renginio globėjų pasisakymai : interviu / domas Kaunas // lei-
di’06. – [Vilnius, 2006]. – P. 12–13.

Dėl kultūrinio akademinio studentų renginio – Leidybos dienos.

782. Retrospektyviosios lietuviškų knygų bibliografijos papildymai ir 
jų šaltiniai / domas Kaunas. – santr. angl. // Knygotyra. – t. 46 
(2006), p. 65–90. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2009 m. vas. 
28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/
Knygotyra/46/domas_Kaunas.pdf>.

783. Skaitmeninė knyga / domas Kaunas // Knygotyra : [vadovė-
lis]. – Vilnius, 2006. – isBn 9986-19-928-X. – P. 171–184.

784. Spaudos draudimo palikimas: knygų leidyklos ir slėptuvės [interak-
tyvus / kalbėjosi] asta Buitkutė. – iliustr. // lietuvos rytas. – 2006, 
geg. 7 [žiūrėta 2009 m. vas. 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
lrytas.lt/-11468981591144686026-p1-spaudos-draudimo-pali-
kimas-knyg%c5%B3-leidyklos-ir-sl%c4%97ptuv%c4%97s.
htm>.

Pokalbis su D. Kaunu apie spaudos draudimą.

785. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 1991–2006 / 
[parengė laima nevinskaitė ; tekstų autoriai: domas Kaunas ... 
ir kt.]. – Vilnius : alma littera, 2006. – 44 p. : iliustr., portr.

786. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – t. 9 : juocevi-
čius–Khiva. – isBn 5-420-01591-9. – turinyje: Kalendorius / do-
mas Kaunas. – P. 189–190 ; Kalendros / domas Kaunas. – P. 190 ; 
Kanterio spaustuvė / domas Kaunas. – P. 342 ; Karaliaučiaus kara-
liškoji vokiečių draugija / domas Kaunas. – P. 386 ; Karaliaučiaus 
universiteto biblioteka / domas Kaunas. – P. 388–389 ; Karalienės 
mokytojų seminarija / domas Kaunas. – P. 393 ; Kelkis Johanas Fer-
dinandas (Johann Ferdinand Kelch) / domas Kaunas. – P. 711.

lit.: devintasis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ tomas – platus 
žvilgsnis į pasaulį / Vytautas Žeimantas // lietuvos aidas. – 2006, bal. 19, 
p. 1, 4. 

t. 10 : Khmerai–Krelle. – isBn 5-420-01600-1. – turinyje: Klaipė-
dos lietuvių klubas, Klaipėdos inteligentų klubas / Vytautas gocentas, do-
mas Kaunas. – P. 216 ; Knygos istorija / domas Kaunas. – P. 307–308 ; 
„Knygotyra“ / domas Kaunas. – P. 309 ; Krause Jonat Friedhilde (Fryd-
hildė Krauzė Jonat) / domas Kaunas. – P. 740 ; Krausenecko spaustuvė 
(Krauzeneko spaustuvė) / domas Kaunas. – P. 741.
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2007

787. Akademikai druskininkuose / domas Kaunas, aurika Bagdona-
vičienė. – iliustr. // lietuvos mokslų akademijos žinios. – 2007, 
nr. 4, p. 12–13. 

788. Biografijų žodynas „lietuvos knygos veikėjai“. – turinyje: Plateris 
Jurgis, Plater Jerzy, Plater-Broel Jerzy Konstanty / domas Kaunas. – 
P. 229–233 // Knygotyra. – t. 49 (2007), p. 214–243. – tas pats: 
[interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/49/214-243.
pdf>.

789. Dokumentinis (spausdintas ir rankraštinis) paveldas tapatumo 
sklaidoje / domas Kaunas // doktorantūros studijų vadovas : 
nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: so-
cialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų 
atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas : me-
todinė medžiaga / sudarė marius Povilas Šaulauskas. – Vilnius, 
2007. – isBn 978-9955-634-06-5. – P. 83–88. 

790. Falkenhahn, Viktor. Panorau arčiau pažinti tuos lietuvius : Vik-
toro falkenhahno atsiminimai [1977 m. / kalbėjosi] domas Kau-
nas // metai. – 2007, nr. 6, p. 118–136. 

791. Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla / domas 
Kaunas. – santr. liet., angl. // Knygotyra. – t. 48 (2007), p. 187–
238. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Pri-
eiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygoty-
ra/48/187-238.pdf>.

792. Kaip gimėme, augome, kokiais norime būti ; informacijos ma-
riose ; modernumas ir tradicija: ar suderinamos vertybės / kalbė-
josi gediminas Zemlickas. – nuotr. // mokslo lietuva. – 2007, 
saus. 4–17–vas. 1–14 (nr. 1–3). – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 
2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://mokslas-
plius.lt/mokslo-lietuva/node/237.

Pokalbis su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanu prof. 
D. Kaunu, prodekanu mokslo reikalams doc. dr. A. Pacevičiumi ir prodeka-
ne studijų reikalams doc. dr. Z. Atkočiūniene.

793. Knyga „mažosios lietuvos kultūros paveldas“ išėjo. Kas darytina 
toliau? / ma n. e. domas Kaunas // lietuvos mokslų akademijos 
žinios. – 2007, nr. 1, p. 9–10.
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794. Knygotyros ir dokumentotyros institutas sukaktuvių metais / 
domas Kaunas // tarp knygų. – 2007, nr. 3, p. 6–8.

795. „Knygotyros“ vadovėlio pirmasis tiražas išpirktas per kelis mė-
nesius / kalbėjosi jomilė juškaitė // universitas Vilnensis. – 2007, 
kovas (nr. 2), p. 5. 

Pokalbis su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanu  
D. Kaunu.

796. Kokie 2007 metai buvo universiteto bendruomenei? // universi-
tas Vilnensis. – 2007, gruodis (nr. 10), p. 8–9. 

D. Kauno ir kitų pasisakymai.

797. Lietuvininkų ąžuolyno šešėliai / domas Kaunas // Banga. – 
gargždai, 2007, rugs. 22, p. 4. 

Atsakymas į straipsnį „Dalis Lietuvininkų ąžuolyno tapo privačia nuosa-
vybe“ (Banga, 2007, birželio 27).

798. „Naujųjų ir senųjų metų sandūroje įprasta prisiminti praeitį ir 
žvelgti į ateitį ...“ / domas Kaunas. – (Kokie 2007 metai buvo 
universiteto bendruomenei?) // universitas Vilnensis. – 2007, 
gruodis (nr. 10), p. 9.

799. Paskutinis mažosios lietuvos baltistikos profesorius / domas 
Kaunas // metai. – 2007, nr. 6, p. 115–117. – tas pats: [inter-
aktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.tekstai.lt/index.php/zurnalas-metai/136-2007-m-
nr-6-birelis/810-domas-kaunas-paskutinis-maosios-lietuvos-bal-
tistikos-profesorius.

Įvadinis straipsnis V. Falkenhano atsiminimams „Panorau arčiau pažinti 
tuos lietuvius“ (p. 118–136).

800. Senosios knygos praeities pabiros / domas Kaunas // Knygoty-
ra. – t. 49 (2007), p. 244–258. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 
2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidy-
kla.eu/fileadmin/Knygotyra/49/244-258.pdf>.

2008

801. Biografijų žodynas „lietuvos knygos veikėjai“. – turinyje: Al-
ban J. / domas Kaunas. – P. 233 ; Albreghs Karl / domas Kau-
nas. – P. 233 ; Ambrazaitis Frizas / domas Kaunas. – P. 233–234 ; 
Ašmutaitis Martynas / domas Kaunas. – P. 234 ; Axt Hilmar Jo-
hannes / domas Kaunas. – P. 234 ; Bajoraitė Lidija / domas Kau-
nas. – P. 234–235 ; Baltris Ansas / domas Kaunas. – P. 236–237 ; 
Bartsch Christian / domas Kaunas. – P. 237 ; Behrendt Johann / 
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domas Kaunas. – P. 237 ; Šulskis Vytautas / domas Kaunas. – 
P. 242 // Knygotyra. – t. 51 (2008), p. 233–244. – tas pats: [inte-
raktyvus, žiūrėta 2009 m. vas. 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://
www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/51/233-244.pdf>.

802. Dokumentinis (spaudos ir rankraštinis) paveldas tapatumo 
sklaidoje / prof. domas Kaunas, Vu. – Bibliogr.: [19 pavad.] // 
Vu doktorantūros studijos ekonomikos fakultete ir tsPmi. – 
Vilnius, 2008. – isBn 978-9955-39-010-7. – P. 104–110; Vu 
doktorantūros studijos filosofijos ir Komunikacijos fakultetuo-
se. – Vilnius, 2008. – isBn 978-9955-39-019-0. – P. 114–120; 
Vu doktorantūros studijos filologijos ir istorijos fakultetuose : 
[projekto] „nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos 
sąlygomis“ metodinė studija. – [Kaunas] ; Vilnius, 2008. – isBn 
978-9955-39-018-3. – P. 115–121.

803. Išeivijos bibliofilas justinas K. Karazija / domas Kaunas. –  
iliustr. // draugas. – chicago, 2008, vas. 2–vas. 16 (nr. 5–7), 
priedas „Kultūra“.

804. Išeivijos bibliofilijos paveldas: justinas K. Karazija / domas 
Kaunas // Knygotyra. – t. 50 (2008), p. 59–85. – tas pats: [in-
teraktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/50/59-85.pdf>.

805. martyno Jankaus spaudos ir leidybinės veiklos vaidmuo tauti-
niame sąjūdyje / domas Kaunas. – iliustr. // donelaičio žemė. – 
2008, rugsėjis–spalis (nr. 9/10), p. 3–5. 

Pranešimas, perskaitytas tarptautinėje konferencijoje „Martynas Jankus : 
tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“.

806. Laiko vėjuose ; lietuviškasis jurgio Zauerveino pasaulis ; europos 
pilietis – jurgis Zauerveinas ; garsas apie Zauerveiną lietuvoje pli-
to kaip apie didžiavyrį ; jurgis Zauerveinas: apie jį sukosi lietuvi-
ninkų gyvenimas ; jurgis Zauerveinas: „nemunyčiais“ norėjęs išgar-
sinti mažąją lietuvą / kalbėjosi gediminas Zemlickas. – iliustr. // 
mokslo lietuva. – 2008, saus. 10-23–bal. 3 (nr. 1–4, 6, 7). 

Pokalbis su Mažosios Lietuvos knygos ir kultūros istorijos tyrinėtoju prof. 
D. Kaunu.

807. Likimo dovana [interaktyvus] / gediminas Zemlickas. – iliustr. // 
mokslo lietuva. – 2008, lapkr. 20 (nr. 20) [žiūrėta 2009 m. vas. 
2 d.]. Prieiga per internetą: <http://mokslasplius.lt/mokslo-lietu-
va/node/1402?page=0%2c0.

Dėl D. Kauno dalyvavimo surandant M. Jankaus archyvą.
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808. „Malonūs knygiai …“ / domas Kaunas // draugas. – chicago, 
2008, kovo 8 (nr. 48), priedas „Kultūra“, p. 6.

Dėl medžiagos apie J. K. Karaziją paieškos.

809. Mažosios lietuvos sūnų palydint : in memoriam / domas Kau-
nas [ir kt.] // literatūra ir menas. – 2008, kovo 21 (nr. 12), 
p. 23. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2009 m. vas. 2 d.]. Prieiga 
per internetą: <http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=12478.

Viliaus Pėteraičio atminimui.

810. Projektas „atverkime duris į praeitį, kad neprarastume savęs atei-
tyje“ / kalbėjosi romana stančiukaitė, Vaidas malinauskas, 11b 
klasė // Pertrauka. – Plungė, 2008, lapkritis, p. 1–3.

Mokiniai su D. Kaunu kalbėjosi apie tarmes, Vilniaus universitetą, nu-
veiktus darbus.

811. Vanda Stonienė, (1932 06 27–2008 06 21) / domas Kaunas. – 
nuotr. – (atminimui) // Knygotyra. – t. 51 (2008), p. 296–
300. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2009 m. vas. 2 d.]. Pri-
eiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygoty-
ra/51/296-300.pdf>.

812. Turimą knygą galima glostyti ir uostyti [interaktyvus] / domas 
Kaunas, Vidmantas staniulis ; pagal laidą „muzikinis pastišas: 
manasis aš“ parengė janina razmytė // Balsas.lt. – 2008, kovo 2 
[žiūrėta 2009 m. vas. 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
balsas.lt/naujiena/185646/turima-knyga-galima-glostyti-ir-uos-

 tyti/rubrika:naujienos-kultura-literatura; <http://www.lrt.lt/news. 
php?stridstrid=5044&id=4375470>.

813. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – t. 13 : leo–
magazyn. – isBn 978-5-420-01641-1. – turinyje: Lietuviškoji 
spaustuvė (Litauische Druckerei) / domas Kaunas. – P. 149–150 ; 
Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės, Lietuvių skyrimo drau-
gystės / domas Kaunas. – P. 150 ; „Lietuvių keliaujantis knygy-
nas“ / domas Kaunas. – P. 169 ; Lietuvių kultūros draugija / do-
mas Kaunas. – P. 171 ; Lietuvių literatūros draugijos biblioteka / 
domas Kaunas. – P. 173 ; Lietuvos santarvės draugija / domas 
Kaunas. – P. 320 ; „Lituania“, iki 1912 Jagomasto spaustuvė / do-
mas Kaunas. – P. 480 ; „Lituania“ / domas Kaunas. – P. 480 ; 
Lott Mare (Marė Lot) / domas Kaunas. – P. 635.

t. 14 : magdalena–méxico. – isBn 978-5-420-01646-6. – turinyje: 
Martyno Mažvydo bibliofilų klubas / domas Kaunas, albinas Vaičiūnas. – 
P. 359–360 ; Mauderode’s spaustuvė / domas Kaunas. – P. 461–462 ; Ma-
žoji Lietuva / algirdas matulevičius ; [su d. Kauno sudarytomis lentelė-
mis (1-oji ir 2-oji)]. – P. 513. 
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2009

814. Gyvenimo pamokos – ir iš būtojo laiko, būtojo krašto [interak-
tyvus / pokalbis ; kalbėjosi] astrida Petraitytė. – nuotr. // lietu-
vos rytas. – 2009, vas. 22 [žiūrėta 2009 m. vas. 23 d.]. Prieiga 
per internetą: <http://www.lrytas.lt/-12352911531233249975-
p1-gyvenimo-pamokos-ir-i%c5%a1-b%c5%aBtojo-laiko-
b%c5%aBtojo-kra%c5%a1to.htm>.

Prof. D. Kaunas apie save ir savo darbus.

815. Nasrėnų knygius juozapas stropus / prof. domas Kaunas, mar-
tyno mažvydo bibliofilų klubo narys. – nuotr. // Žemaičių bi-
bliofilas. – Plungė, 2009, vas. 12, p. 2.
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disertacijų mokslinis vadovas

816. Braziūnienė, Alma. Bibliofilija kaip asmenybės raiška : Kazys 
Varnelis : [rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai moks-
lai, komunikacija ir informacija (06 H) / alma Braziūnienė ; 
Vilniaus universitetas ; [darbo vadovas d. Kaunas]. – Vilnius :  
[s. n.], 2006. – 174, [9] lap. : iliustr. – tekstas vienoje lapo pusė-
je. – Bibliogr.: lap. 159–174 (410 pavad.).

817. Citavičiūtė, Liucija. Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos 
seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei 
XViii–XiX amžiuje : daktaro disertacijos santrauka : humanita-
riniai mokslai, komunikacija ir informacija (06 H) / liucija ci-
tavičiūtė ; Vilniaus universitetas ; [darbo vadovas d. Kaunas]. – 
Vilnius : [s. n.], 2001. – 39 p. – santr. vok. – Bibliogr.: p. 39.

818. Černiauskaitė, Violeta. lietuviškos knygos raida tautinės kultūros 
plėtros sąlygomis 1904–1914 metais : daktaro disertacijos santrau-
ka : humanitariniai mokslai, komunikacija ir informacija (06 H) / 
Violeta černiauskaitė ; Vilniaus universitetas ; [darbo vadovas  
d. Kaunas]. – Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2000. – 24, [1] p., 
įsk. virš. – santr. angl. – aut. darbų sąrašas: p. 18 (13 pavad.).

819. Lietuvninkaitė, Nijolė. Kauno knygos kultūra 1843–1918 me-
tais : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, ko-
munikacija ir informacija (06 H) / n. lietuvninkaitė ; Vilniaus 
universitetas ; pirmininkas ir darbo vadovas d. Kaunas ; nariai: 
o. Voverienė, l. gudaitis, o. janonis, r. miknys ; oponentai: 
t. Bairašauskaitė, a. Pacevičius. – Vilnius : [Vilniaus universite-
tas], 2002. – 32 p., įsk. virš. – santr. angl. – aut. darbų sąrašas: 
p. 32 (4 pavad.). 

820. Misiūnas, Remigijus. lietuvių išeivių knygų leidyba Vakarų 
europoje 1945–1952 m. : [rankraštis] : daktaro disertacija : so-
cialiniai mokslai : bibliotekininkystė ir knygotyra / remigijus 
misiūnas ; Vilniaus universitetas ; [darbo vadovas d. Kaunas]. – 
Vilnius : [s. n.], 1996. – 230 p. : lent. – tekstas vienoje lapo pu-
sėje. – Bibliogr.: p. 113–218. 

821. Narbutienė, Daiva. ldK lotyniškoji knyga XVi–XVii amžiais : 
daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, komuni-
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kacija ir informacija (06 H) / daiva narbutienė ; Vilniaus uni-
versitetas ; [darbo vadovas d. Kaunas]. – Vilnius : [s. n.], 2001. – 
33 p. – santr. pranc. – Bibliogr.: p. 33.

822. Navickienė, Aušra. lietuviškos knygos raida 1795–1864 metais : 
disertacija socialinių mokslų daktaro laipsniui įgyti / aušra na-
vickienė ; Vilniaus universitetas ; [darbo vadovas d. Kaunas]. – 
Vilnius : [Vilniaus universitetas], 1993. – 280 p. – rankraščio 
teisėmis. – Bibliogr.: p. 242–280.

823. Pacevičius, Arvydas. Vienuolynų bibliotekos lietuvoje 1795–
1864 metais : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai 
mokslai, komunikacija ir informacija (06 H) / arvydas Pacevi-
čius ; Vilniaus universitetas ; [darbo vadovas d. Kaunas]. – Vil-
nius : [s. n.], 2001. – 30 p. – santr. angl. – Bibliogr.: p. 22.
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domui Kaunui skirtų  
ekslibrisų publikacijos

824. Bandosz, Ryszard. ex libris : lietuviškai knygai – 450 : domas 
Kaunas. – X3 61×71 // tarptautinio ekslibrisų konkurso „lietu-
viškai knygai 450“ parodos katalogas / [sudarytojai: rūta Pilkaus-
kienė, Valerijonas jucys]. – Vilnius, 1997. – isBn 9986-571-
16-6. – P. 29, 79.

825. Battellini, Marisa. ex libris : catechismus – 450 : domas Kau-
nas. – 1996. – X3 110×85 // catechismus – 450 : ekslibrisai : 
parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 
1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 26.

826. Carrasquilla, Patricia. ex libris : catechismus – 450 : [d.] Kau-
nas. – 1996. – l 135×100 // catechismus – 450 : ekslibrisai : paro-
dos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 1996. – 
isBn 9986-537-20-7. – P. 30.

827. [Ekslibrisų reprodukcijos d. Kaunui] // ex libris : bibliotekinin-
kystės studijoms – 50 : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas 
čepauskas. – Vilnius, 1999. – P. 1 (virš.), 3 (virš.), 6, 7, 27, 28, 
29, 30.

828. Geranio, Masimo Odoardo. ex libris : catechismus – 450 : 
d. Kaunas. – 1996. – X3 180×100 // catechismus – 450 : eks-
librisai : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – 
Vilnius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 35.

829. Jáger, István. ex libris : catechismus – 450 : domas Kaunas. – 
1996. – c3c5 75×75 // catechismus – 450 : ekslibrisai : parodos 
katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 1996. – 
isBn 9986-537-20-7. – P. 38.

830. Jucys, Valerijonas. ex libris : Priekulei 450. el domo Kauno. – 
1990. – X 3/2 145×120 ; X3 110×95 // Priekulei – 450 : ekslibri-
sų paroda : katalogas / sudarė ieva labutytė. – Priekulė, 1990. – 
P. 15.

831. Kanerva, Raimo. ex libris : catechismus – 450 : domas Kau-
nas. – 1996. – s/6 180×100 // catechismus – 450 : ekslibrisai : 



157 Domui  K aunui  sk i r tų  eks l ibr isų  publ ik aci jos

parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 
1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 14; apžvalga. – 1997, saus. 
10–16, p. 7; suomija : lietuvos–suomijos draugijos leidinys. – 
1997, vasaris (nr. l), p. l.

832. Kisarauskas, Vincas. ex libris : domas Kaunas. – 1976 // ii-oji 
Vilniaus ekslibrisų bienalė : katalogas / lietuvos tsr savanoriška 
knygos bičiulių d-ja. – Vilnius, 1979. – Priedas, p. 1.

833. Kisarauskas, Vincas. ex libris. Kaunas domas. Vilnius. – 
1977. – X 3/2 100×60 // ii-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė : kata-
logas / lietuvos tsr savanoriška knygos bičiulių d-ja. – Vilnius, 
1979. – P. 74, 93; ekslibrisų paroda : katalogas / lietuvos tsr 
savanoriška knygos bičiulių draugija ; Vilniaus mažvydo knygos 
bičiulių klubo ekslibriso ir knygos grafikos sekcija. – Vilnius, 
1982. – P. 4, 32, 62; ekslibriai : parodos katalogas / Vincas Kisa-
rauskas. – Vilnius, 1984. – P. [7].

834. Kisarauskas, Vincas. ex libris : lituanistas d. Kaunas. – 1976–
1978. – X3/2 58×93 // ii-oji Vilniaus ekslibrisų bienalė : katalo-
gas / lietuvos tsr savanoriška knygos bičiulių d-ja. – Vilnius, 
1979. – P. 74; ekslibrisų paroda : katalogas / lietuvos tsr sa-
vanoriška knygos bičiulių draugija ; Vilniaus mažvydo knygos 
bičiulių klubo ekslibriso ir knygos grafikos sekcija. – Vilnius, 
1982. – P. 4.

835. Kisarauskas, Vincas. domo Kauno ekslibrisas. – 1979. – X3/2 
99×58 // etnologo Vacio miliaus ekslibrisų kolekcija : [kata-
logas / sudarytoja renata Žemaitytė]. – Vilnius, 2006. – isBn 
9955-415-62-2. – P. 48.

836. Kleiner, Diana. ex libris : catechismus – 450 : domas Kau-
nas. – 1996. – c3c5 100×100 // catechismus – 450 : ekslibri-
sai : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vil-
nius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 40.

837. Kupriūnas, Klemensas. ex libris : Priekulei – 450 : domas Kau-
nas. – 1990. – Pi 110×64 // Priekulei – 450 : ekslibrisų paroda : 
katalogas / sudarė ieva labutytė. – P. 19.

838. Labutytė, Ieva. ex libris : catechismus – 450 : domas Kau-
nas. – 1996. – mt 112×82 // catechismus – 450 : ekslibrisai : 
parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 
1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 15.
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839. Labutytė, Ieva. ex libris : domo Kauno mažosios lietuvos spau-
dos rinkinys. – 1980. – tl. 110×80 // aušra. – Białystok, 1984, 
nr. 1 (64), p. 4 (virš.).

840. Labutytė, Ieva. ex libris : Priekulei – 450. domas Kaunas. – 
1990. – c3, c5 115×80 // Priekulei – 450 : ekslibrisų paroda : 
katalogas / sudarė ieva labutytė. – P. 21.

841. Labutytė, Ieva. ex libris. domo Kauno. – 1980. – c3 107×78 / 
ieva labutytė-Vanagienė // ekslibrisų paroda : katalogas / lietu-
vos tsr savanoriška knygos bičiulių draugija ; Vilniaus mažvydo 
knygos bičiulių klubo ekslibriso ir knygos grafikos sekcija. – Vil-
nius, 1982. – P. 4, 62.

842. Lara, Claudio. ex libris : catechismus – 450 : domas Kaunas. – 
1996. – X3/4–154×100 // catechismus – 450 : ekslibrisai : 
parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 
1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 15.

843. Liugaila, Marius. ex libris : Priekulei – 450. Knygotyrininkas 
domas Kaunas. – 1990. – c3, c5 130×95 // Priekulei – 450 : 
ekslibrisų paroda : katalogas / sudarė ieva labutytė. – P. 22.

844. Maksutova, Marina. ex libris : catechismus – 450 : domas Kau-
nas. – 1996. – c3 88×58 // catechismus – 450 : ekslibrisai : paro-
dos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 1996. – 
isBn 9986-537-20-7. – P. 43; susitikimas su knygotyrininku pro-
fesoriumi domu Kaunu 1997 m. vasario 27 d. : kvietimas / Her-
mano Zudermano klubas ; f. Bajoraičio viešoji biblioteka. – Šilutė, 
1997. – P. 1; dienovidis. – 1997, saus. 17, p. 9.

845. Maleckienė, Stanislava. ex libris : catechismus – 450 : d. Kau-
nas. – 1996. – c3 95×90 ; d. K[aunas]. – 1996. – c3 90×75 // 
catechismus – 450 : ekslibrisai : parodos katalogas / sudarytojas 
alfonsas čepauskas. – Vilnius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – 
P. 16.

846. Manjačenko, Nataša. ex libris : catechismus – 450 : domas 
Kaunas. – 1996. – X3/2 59×82 // catechismus – 450 : ekslibri-
sai : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vil-
nius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 44.

847. Medytė, Stasė. ex libris : Priekulei – 450. domas Kaunas. – 
1990. – X3–75×85 // Priekulei – 450 : ekslibrisų paroda : kata-
logas / sudarė ieva labutytė. – P. 25.
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848. Pervoščikova, Ekaterina. ex libris : catechismus – 450 : domas 
Kaunas. – 1996. – X3 150×83 // catechismus – 450 : ekslibri-
sai : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vil-
nius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 48.

849. Petca, Ovidiu. ex libris : catechismus – 450 : domas Kaunas. – 
1996. – s/9 117×38 // catechismus – 450 : ekslibrisai : parodos 
katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 1996. – 
isBn 9986-537-20-7. – P. 16.

850. Pranckevičiūtė, Bronislava. ex libris : Priekulei – 450. domas 
Kaunas. – 1990. – X3 165×94 // Priekulei – 450 : ekslibrisų pa- 
roda : katalogas / sudarė ieva labutytė. – P. 28.

851. Schulman, Celia. ex libris : catechismus – 450 : domas Kau-
nas. – 1996. – X3/4 140×120 // catechismus – 450 : ekslibrisai : 
parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius, 
1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 20.

852. Šimaitytė-Račkauskienė, Ona. ex libris domo Kauno. – 1977. – 
radierung. – 9,5×6,4 / ona schimajtite-ratschkauskiene // das 
sowjetische exlibris der gegenwart / stiftung der sowjetischen 
gesellschaft der Bücherfreunde an die exlibris–sammlung der 
staatlichen museums schloß Burgk. – Berlin, 1985. – P. 15, 42.

853. Šimaitytė-Račkauskienė, Ona. ex libris domo Kauno. – 1975. – 
X3 70×55 // ekslibrisų paroda : katalogas / lietuvos tsr savano-
riška knygos bičiulių draugija ; Vilniaus mažvydo knygos bičiulių 
klubo ekslibriso ir knygos grafikos sekcija. – Vilnius, 1982. – P. 4, 
40, 63; literatūra ir menas. – 1996, liep. 20, p. 2.

854. Šimaitytė-Račkauskienė, Ona. ex libris domo Kauno. – 
1979. – c3 96×65 // ekslibrisų paroda : katalogas / lietuvos 
tsr savanoriška knygos bičiulių draugija ; Vilniaus mažvydo 
knygos bičiulių klubo ekslibriso ir knygos grafikos sekcija. – Vil-
nius, 1982. – P. 4, 55, 63; lietuvių ekslibrisas / sudarytojas, teks-
tų aut. ir dail. Vincas Kisarauskas. – Vilnius, 1991. – P. 179.

855. Šimaitytė-Račkauskienė, Ona. ex libris : Priekulei – 450. do-
mui Kaunui. – 1990. – c3 100×75 // Priekulei – 450 : ekslibrisų 
paroda : katalogas / sudarė ieva labutytė. – P. 32.

856. Šimaitytė-Račkauskienė, Ona. [reprodukuoti ekslibrisai d. Kau-
nui] // noriu pasakyti ... = i wish to say ... / [sudarė o. Šimaity- 
tė-račkauskienė]. – [Vilnius, 2008]. – P. 14, 18, 26.
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857. Tichonova-Klimenko, Liudmila ; Klimenko, Piotr. ex libris : 
catechismus – 450 : domas Kaunas. – 1996. – X3 105×65 // 
catechismus – 450 : ekslibrisai : parodos katalogas / sudarytojas 
alfonsas čepauskas. – Vilnius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – 
P. 58.

858. Treier, Erzsebet. ex libris : 2. catechismus – 450 : domas Kau-
nas, Vilnius. – 1996. – X3 140×80 // catechismus – 450 : eks-
librisai : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – 
Vilnius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 58.

859. Ungur, Horea Dumitru. ex libris : 1. catechismus – 450 : do-
mas Kaunas. – 1996. – X2 60×60 // catechismus – 450 : eks-
librisai : parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – 
Vilnius, 1996. – isBn 9986-537-20-7. – P. 59; susitikimas su 
knygotyrininku profesoriumi domu Kaunu 1997 m. vasario 
27 d. : kvietimas / Hermano Zudermano klubas ; f. Bajoraičio 
viešoji biblioteka. – Šilutė, 1997. – P. 5.



medžiaga apie domą Kauną  
regimuosiuose ir garsiniuose  
dokumentuose

860. [Albumo „mažosios lietuvos veidai ir vaizdai“ pristatymas] : 
ltV „labas rytas“ : 2000 02 21. – lrt kino-video archyvų sky-
riuje vaizdo kasetė neišlikusi. – d. Kauno duomenys.

Pokalbyje dalyvavo D. Kaunas, Seimo leidyklos direktorius Mintautas 
Daulenskis ir Seimo narys Mindaugas Briedis.

861. Bibliotekininkų konferencija : ltV „Panorama“ 1994 12 16 / 
aut. žurnalistė genutė dovydaitytė. – lrt kino-video archy-
vų skyrius. – vaizdo kasetė nr. 12093. – tcr (laikas kasetėje) 
00:21:00.

D. Kaunas pasisako konferencijoje.

862. Etnokultūros ratas : XiX a. tautosakininkas ch. Barčas : ltV 
laida : 2002. – lrt kino-video archyvų skyrius. – Vaizdo ka-
setė nr. a001331. – trukmė: 00.22.34. – mono. – Įrašo id:  
a_a001331_00.d. 

Kauno mintys apie tautosakininką Christianą Barčą.

863. „Į valną lietuvą“ (tilžės akto 80-mečiui) : ltV laida : 
1998 12 20 / aut. žurnalistė aušra Kalinauskienė ; op. Vytautas 
Plytnikas ir kt. – trukmė: 25 min. 30 sek. – lrt kino-video ar-
chyvų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 23707.

D. Kaunas veda laidą, kalba apie bendrą M. Lietuvos tuometinę kultūri-
nę ir visuomeninę situaciją, Tilžės akto atsiradimo priežastis.

864. martynas Jankus : ltV laida : 1993 05 26 / aut. žurnalistė aušra 
Kalinauskienė ir kt. – trukmė 41 min. – lrt kino-video archy-
vų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 21406.

D. Kaunas veda laidą apie Martyną Jankų.

865. d. Kaunas ievos simonaitytės 100-ųjų metinių minėjime lietu-
vos nac. m. mažvydo bibliotekoje : 1997 01 23 / aut. l. dmu-
chovskaja. – lietuvos vaizdo ir garso archyvas. – saugojimo vie-
netas nr. 0-110528.

866. d. Kaunas ievos simonaitytės 100-ųjų metinių minėjime me-
nininkų rūmuose : 1997 01 16 : negatyvas / aut. l. dmuchovs-
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kaja. – lietuvos vaizdo ir garso archyvas. – saugojimo vienetas 
nr. 0-110500.

867. d. Kaunas knygos bičiulių [m.] mažvydo klube mato untulio at-
minimo vakare : 1982 12 01 : negatyvas / aut. n. narkūnaitė. – lie-
tuvos vaizdo ir garso archyvas. – saugojimo vienetas nr. 1-24724.

868. d. Kaunas perduodant nacionalinei m. mažvydo bibliotekai 
mažosios lietuvos veikėjo V. gaigalaičio kolekciją : 1997 10 14 : 
negatyvas / aut. l. dmuchovskaja. – lietuvos vaizdo ir garso ar-
chyvas.

869. domo Kauno pasisakymas „lietuvininkų vilties“ premijos 
įteikimo proga : Šilutės kabelinės televizijos „telesat“ laida : 
1998 12 05 / aut. žurnalistė elena sinkevičiūtė ; op. rolandas 
olbris. – Šilutės kabelinės televizijos „telesat“ archyvas.

870. Komunikacijos fakultetui 15 metų : ltV „Vilniaus žinios“ : 
2006 12 13 / aut. Virginija motiejūnienė ; op. jonas dovydai-
tis. – lrt kino-video archyvų skyrius. – archyvo juosta: 6717. – 
trukmė: 00:05:36.

Apie Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą pasakojo D. Kaunas, 
B. Juodka, B. Raguotis ir D. Radzevičius.

871. Kultūros metraščiai : ltV laida 1989 07 / aut. žurnalistė Valen-
tina Paukštelytė ; rež. daiva adomonytė ir kt. – lrt kino-video 
archyvų skyriuje vaizdo kasetė neišlikusi. – d. Kauno asmeninis 
archyvas.

D. Kaunas kelionėse po literatūrines Klaipėdos krašto vietas.

872. Kultūros metraščiai ; lietuvininkai : ltV laida : 1989. – lrt 
kino-video archyvų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. a002279. – tru-
kmė: 01.01.42. – mono suvestas. – Įrašo id: a_a002279_00.

D. Kauno pasisakymas.

873. „Labas rytas“ : ltV laida : 1997 01 08. – lrt kino-video archy-
vų skyriuje vaizdo kasetė neišlikusi.

D. Kaunas kalbasi su vokiečių prof. J. D. Range apie pirmosios lietuviškos 
knygos jubiliejų.

874. Laiko portretai : grafikės evos labutytės kūryba ir visuomeninė 
veikla : ltV laida : 2008. – lrt kino-video archyvų skyrius. – 
Vaizdo kasetė nr. a007767. – trukmė: 00.29.00. – mono. – Įra-
šo id: a_a007767_03.

Pokalbyje dalyvauja ir D. Kaunas.
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875. Mažosios lietuvos giesmynai : ltV laida : 1993 07 / aut. žur-
nalistė aušra Kalinauskienė ; rež. daiva adomonytė ir kt. – tru-
kmė: 30 min. – lrt kino-video archyvų skyriuje vaizdo kasetė 
neišlikusi.

D. Kaunas veda laidą, apibūdina giesmynus, demonstruoja išlikusius ir jo 
paties surinktus egzempliorius.

876. Mažosios lietuvos ikonografija : ltV „Panorama“ : 2000 04 02 / 
aut. genovaitė dovydaitytė ; op. albertas montvila. – lrt ki-
no-video archyvų skyrius. – archyvo juosta: 22410. – trukmė: 
01:22:43.

D. Kauno pasisakymas.

877. Mažosios lietuvos patriarchas m. jankus : ltV laida : 
1993. – lrt kino-video archyvų skyrius. – Vaizdo kasetė 
nr. a000065. – trukmė: 00.38.39. – mono suvestas. – Įrašo id: 
a_a000065_01. 

D. Kauno ir kitų pokalbis.

878. Mažvydo pirmoji knyga : ltV laidų ciklas „Brydė“ : 1996 10 03 / 
aut. žurnalistė aušra Kalinauskienė ; rež. juozas sabolius ir kt. – 
trukmė: 29 min. 20 sek. – lrt kino-video archyvų skyrius. – 
Vaizdo kasetė nr. 18931.

D. Kaunas veda laidą, aptaria pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo 
aplinkybes, jos vertę kitų Europos pirmųjų knygų kontekste.

879. Metų bibliotekininkas : ltV „Panorama“ : 1995 05 20 / aut. 
žurnalistė genutė dovydaitytė. – lrt kino-video archyvų sky-
riuje vaizdo kasetė neišlikusi.

D. Kauno pasisakymas.

880. Njuberio bibliotekos lituanistika : ltV „Panorama“ : 1999 03 08 / 
aut. genovaitė dovydaitytė ; op. aidas gurskus. – lrt ki-
no-video archyvų skyrius. – archyvo juosta: 20059. – trukmė: 
02:57:45.

D. Kaunas apie Čikagoje išleistą katalogą „Njuberio bibliotekos litua-
nistika“.

881. Pamario krašto enciklopedijos žodynas : nuotraukos : knygos : 
ltV laida : [2006 12 13]. – lrt kino-video archyvų skyrius. – 
archyvo juosta: 13641. – trukmė: 00:18:25.

Kalbėjosi D. Kaunas, D. Užpelkienė ir V. Vasiliauskienė. 

882. Paminėtas lietuviškos spaudos atgavimo 100-metis : ltV „Pa-
norama“ : 2004 05 07 / aut. julija Šliažienė ; op. evaldas Pe-



164 165Medžiaga apie  Domą K auną regimuosiuose i r  gars iniuose. . .

trauskas. – lrt kino-video archyvų skyrius. – archyvo juosta: 
4355. – trukmė: 00:11:46.

D. Kaunas, Č. Juršėnas ir D. Mickevičius kalbėjo apie M. Muravjovo 
raštus, senąsias nuotraukas, dokumentus bei nelegaliai išleistas Valančiaus 
knygas.

883. Parodos, skirtos tilžės akto 80-mečiui, atidarymas lietuvos res-
publikos seimo rūmuose : 1998, gruodis : negatyvas / aut. l. Ži-
lytė. – lietuvos vaizdo ir garso archyvas.

D. Kaunas parodos atidaryme.

884. Parodos, skirtos tilžės akto 80-mečiui, atidarymas lietuvos res-
publikos seimo rūmuose : 1998, gruodis : negatyvas / aut. l. Ži-
lytė. – lietuvos vaizdo ir garso archyvas.

D. Kaunas stovi greta LR Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio.

885. Pasimatymai travemiundėje (Vokietija) : ltV laida : 1996 09 27 / 
aut. žurnalistė aušra Kalinauskienė ; op. gediminas Zalieckas ir 
kt. – trukmė: 41 min. – lrt kino-video archyvų skyrius. – Vaiz-
do kasetė nr. 18579.

D. Kaunas kalba apie M. Mažvydo „Katekizmo“ reikšmę.

886. Pirmosios estiškos knygos 475-ųjų metinių paroda : ltV „Pa-
norama“ : 2000 05 04 / aut. genovaitė dovydaitytė ; op. rei-
montas Valuckas. – lrt kino-video archyvų skyrius. – archyvo 
juosta: 26825. – trukmė: 03:28:34.

Apie parodą kalbėjo studijos svečiai D. Kaunas ir Tiiu Reimo.

887. Po 450 metų ; martynas mažvydas : ltV videofilmas : 1997 / 
aut. žurnalistė Valentina Paukštelytė ; rež. juozas sabolius ; 
op. gediminas Zalieckas ir kt. – trukmė: 30 min. – lrt ki- 
no-video archyvų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 19065.

D. Kaunas pasakoja apie pirmąją lietuvišką knygą.

888. „Ryto ratas“ : lnK laida : 1998 01 08. – lnK videotekos archy-
vas. – Buitinė kasetė nr. e135.

D. Kauno pokalbis apie pirmosios lietuviškos knygos 450-ąsias metines.

889. Senieji lietuviški kalendoriai : ltV „Panorama“ : 1996 11 14 / 
aut. žurnalistė genutė dovydaitytė. – lrt kino-video archy-
vų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 20632. – tcr (laikas kasetėje): 
00:01.07.

D. Kaunas apie senuosius kalendorius.

890. ievos Simonaitytės atminimas : ltV „Panorama“ 1998.01.24 / 
aut. žurnalistas albertas liukpetris. – lrt kino-video archy-
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vų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 22602. – tcr (laikas kasetėje): 
01:30:51.

D. Kauno pasisakymas.

891. Spaudos konferencija dėl knygų naikinimo : ltV „Panorama“ : 
1995 08 07 / aut. žurnalistė genutė dovydaitytė. – lrt ki- 
no-video archyvų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 11464. – tcr 
(laikas kasetėje): 02:06:34. 

D. Kauno pasisakymas.

892. Tarptautinis knygotyros seminaras : ltV „Panorama“ : 
2000 09 28 / aut. Bronius slavinskas ; op. albertas montvila. – 
lrt kino-video archyvų skyrius. – archyvo juosta: 27271. – 
trukmė: 00:10:38.

D. Kaunas ir O. Janonis kalbėjo apie knygotyros seminarą bei senąsias 
knygas VU bibliotekoje.

893. Tiesiog marija [elektroninis išteklius] : marija Prokopčik / scena-
rijaus autorė audronė glosienė ; viršelio dizainas ramunės Petu-
chovaitės ; multimedija, dizainas aistės abromaitytės ; operatorius 
mindaugas ragaišis ; bibliografinės rodyklės sudarytoja julija Zin-
kevičienė ; straipsnių autoriai: Vytautas gudaitis, regina Varnienė, 
arūnas augustinaitis, audronė glosienė, ala miežinienė ; žodžiai: 
domas Kaunas ... [ir kt.] ; muzika Karelo gotto. – Vilnius : Vil-
niaus universiteto Komunikacijos fakultetas, 2006. – 1 elektron. 
opt. diskas (cd-rom). – antr. iš įd. lapo.

894. Tik tas yra didis … : dok. filmas : 1999 / aut. e. ostašenkovas ; 
rež. e. ostašenkovas ; komp. g. gudas. – gamintojas: ostašen-
kovo kino studija (lietuva) ; lr kultūros ministerija. – auto-
rinės teisės: ostašenkovo kino studija. – Vaizdo kasetė (kopija) 
nr. a000399. – trukmė: 00.42.58. – mono suvestas. – aprašy-
mas: k.26148 (š a-777).

Filme D. Kaunas kalba apie V. Kudirkos knygų leidimą poeto gyvenimo 
metais.

895. Tradicijos : tilžės aktui 80 metų : ltV laida : 1998. – lrt ki-
no-video archyvų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. a000087. – tru-
kmė: 00.26.20. – mono suvestas. – Įrašo id: a_a000087_00.

D. Kauno pasisakymas.

896. Valstybiniai apdovanojimai Valstybės dienos proga : ltV „Pa-
norama“ 1997 02 15 / aut. žurnalistė julija Šliažienė. – lrt ki- 
no-video archyvų skyrius. – Vaizdo kasetė nr. 13338. – tcr 
(laikas kasetėje): 00:48:07.

D. Kauno apdovanojimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinu.
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897. Vizijos ir tikrovė : Šilutės Hugo Šojus (H. scheu) ir jo dvaras : 
ltV laida : 2000. – lrt kino-video archyvų skyrius. – Vaizdo 
kasetė nr. a003718. – trukmė: 00.30.52. – mono. – Įrašo id: 
a_a003718_00.

D. Kauno pasisakymas.

898. VU doc. domas Kaunas kalba mokslinio knygotyros semina-
ro „mažvydo skaitymai“ metu : 1988 01 08 : negatyvas / aut. 
e. masevičius. – lietuvos vaizdo ir garso archyvas.



literatūra apie domą Kauną

1971

899. SMD XXiii konferencijos ... laureatai // tarybinis studentas / 
Vilniaus universitetas. – 1971, bal. 9, p. 4.

Tarp laureatų – bibliotekininkystės I k. stud. D. Kaunas.

1973

900. SMD : XXV konferencija : skelbiame ... laureatus sekcijoje // ta-
rybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1973, kovo 23, p. 3.

Tarp laureatų – bibliotekininkystės III k. stud. D. Kaunas. 

901. Vaintraubas, Saliamonas. nauja apie senąją knygą / s. Vaintrau-
bas // literatūra ir menas. – 1973, rugpj. 25, p. 15; europos lie-
tuvis. – londonas, 1973, rugs. 11.

Apie 1827 m. leidinį „Nusidavimas kentėjimo ir mirimo [...] Jezaus 
Kristaus“ Knygų rūmų bibliografams pranešė studentas D. Kaunas. 

1974

902. Geriausieji // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, 
bal. 26.

XXVI SMD konferencijoje pirmąją vietą laimėjo D. Kauno pranešimas.

903. Konferencijos, seminarai // tarybinis studentas / Vilniaus uni-
versitetas. – 1974, bal. 22.

Greifsvalde vykusioje studentų konferencijoje pranešimą skaitė D. Kaunas. 

904. Mūsų laimikiai respublikinėje apžiūroje // tarybinis studentas / 
Vilniaus universitetas. – 1974, saus. 18.

Istorijos sekcijoje stud. D. Kauno moksliniam darbui paskirta III vieta.

905. Patkauskas, Stasys. aktyvumo pasireiškimas / s. Patkauskas // 
tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, gruod. 13.

Ataskaitinį pranešimą skaitė D. Kaunas. 

906. Peištaraitė, Zenona. Pas talino studentus / Z. Peištaraitė // tary-
binis studentas / Vilniaus universitetas. – 1974, geg. 24.

D. Kaunas dalyvavo Talino pedagoginio instituto XVIII SMD konferen-
cijoje.
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907. Ramulėnytė, R. medaliai iš maskvos / r. ramulėnytė // Vakari-
nės naujienos. – 1974, spal. 26.

D. Kaunas už geriausią studentų mokslinį darbą sąjunginiame konkurse 
apdovanotas TSRS švietimo ministerijos medaliu.

908. Vardinės stipendijos mūsų pirmūnams // tarybinis studentas / 
Vilniaus universitetas. – 1974, spal. 25.

Vardinę stipendiją gavo ir D. Kaunas. 

909. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Bibliotekininkystės 
ir mokslinės informacijos katedra : kronika, 1971 m. // Knygoty-
ra. – [t.] 4 (1974), p. 185.

1971 m. lapkr. 23–25 d. stud. D. Kaunas dalyvavo Talino pedagoginio 
instituto SMD konferencijoje. 

910. Лауреаты Всесоюзного конкурса. – Rus. // Вестник высшей 
школы. – 1974, № 11, p. 49–53.

1973–1974 metų geriausi studentų moksliniai darbai, tarp jų ir 
D. Kauno.

1975

911. Gaižauskaitė, V. darbo visiems užteks / V. gaižauskaitė // tary-
binis studentas / Vilniaus universitetas. – 1975, kovo 21.

Tarp diplomantų minimas ir D. Kaunas. 

912. Geriausi // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1975, 
saus. 10.

III laipsnio diplomą respublikinėje SMD darbų apžiūroje laimėjo  
D. Kaunas. 

913. Jaunos rankos darbo nebijo // tarybinis studentas / Vilniaus uni-
versitetas. – 1975, spal. 10.

Studentų – tarp jų ir D. Kauno – talka kolūkyje. 

914. Nauja universiteto smd taryba // tarybinis studentas / Vilniaus 
universitetas. – 1975, lapkr. 6.

Minimas ir D. Kaunas.

915. Studentų moksliniai darbai // Vakarinės naujienos. – 1975, ko- 
vo 17.

Stud. D. Kauno mokslinis darbas sąjunginėje apžiūroje apdovanotas 
TSRS švietimo ministerijos medaliu.

916. Šileikis, P. dideli darbai susideda iš mažų / P. Šileikis // tarybinis 
studentas / Vilniaus universitetas. – 1975, kovo 14.

Stud. D. Kauno mokslinis darbas sąjunginėje apžiūroje laimėjo prizinę 
vietą bei buvo apdovanotas TSRS švietimo ministerijos medaliu. 
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917. Vladimirovas, Levas. Knyga ir biblioteka suartina tautas / levas 
Vladimirovas // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 
1975, birž. 20.

Apie D. Kauno dalyvavimą Greifsvaldo universiteto konferencijoje.

918. Борисас, З. ; Котляров, H. Пятикурсники / 3. Борисас, H. Кот-
ляров. – Rus. // Советская Литва. – 1975, 1 янв.

Apie D. Kauną.

1976

919. Butkus, Edvinas. nelengvi kokybės reikalavimai / edvinas 
Butkus // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1976,  
lapkr. 26.

VU prof. D. Kaunas apie SMD.

920. Klišauskas, L. Penketo paslaptis / l. Klišauskas // tarybinis stu-
dentas / Vilniaus universitetas. – 1976, bal. 23.

Vilniaus universiteto pirmūnų vakare kalbėjo VU SMD pirmininkas  
D. Kaunas. 

921. Lietuvininkų krašto fotografas [martynas Kavolis]. – iliustr. // 
Švyturys. – 1976, nr. 9, p. 19.

D. Kaunas atrinko nuotraukas žurnalui iš M. Kavolio asmeninio al-
bumo.

922. Nauja smd taryba // tarybinis studentas / Vilniaus universite-
tas. – 1976, lapkr. 26.

Tarybos pirmininkas – D. Kaunas. 

923. Rakštelis, Vladas. Paskatinamoji ekskursija / V. rakštelis // tary-
binis studentas / Vilniaus universitetas. – 1976, geg. 14.

D. Kauno organizuota ekskursija į Rygą ir Siguldą. 

924. Zotinaitė, Violeta. studentų mokslinė veikla / Violeta Zotinai-
tė // Bibliotekų darbas. – 1976, nr. 5, p. 12.

Dėl studentės O. Kemeklytės, kuriai vadovavo D. Kaunas, mokslinio pra-
nešimo, laimėjusio prizinę vietą. 

1977

925. Butkus, Edvinas. Bendraminčių būry / edvinas Butkus // tary-
binis studentas / Vilniaus universitetas. – 1977, lapkr. 18.

VU SMD pirmininkas D. Kaunas.
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926. In anderen Zeitschriften. – Vok. // mitteilungen der deutsch–
litauischen literarischen gesellschaft. – Hannover, 1977, nr. 1, 
p. 12.

Apžvalgoje minimas D. Kauno straipsnis „Ar bus pamiršti lietuvinin-
kai?“, išsp. „Kultūros baruose“ 1976 m. Nr. 11.

927. Jovaišaitė, Eglė. Popietė pas liaudies rašytoją i. simonaitytę / 
e. jovaišaitė // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 
1977, kovo 18.

SMD būrelis, vadovaujamas D. Kauno.

1978

928. Aleknavičius, Bernardas. lašišos / B. aleknavičius // lietuvos 
žvejys. – Klaipėda, 1978, birž. 4, p. 8.

Minimas ir D. Kaunas.

929. Kudžma, J. Kaip paukščiai gimtinėn suskrido / j. Kudžma // 
Banga. – gargždai, 1978, bal. l, p. 3.

Kraštiečių susitikime Gargžduose dalyvavo ir D. Kaunas. 

930. Kuncaitienė, A. gyvenimas, pašvęstas grožiui / a. Kuncaitienė // 
Banga. – gargždai, 1978, bal. 27, p. 3.

Kraštiečių susitikime Gargžduose dalyvavo ir D. Kaunas. 

931. Navogreckienė, N. sukurkime kultūros istorijos muziejų [Klai-
pėdoje] : mūsų interviu / kalbėjosi Pranas martinkus // tarybinė 
Klaipėda. – 1978, lapkr. 19.

Vienas iš iniciatorių – D. Kaunas. 

932. Pažangus kultūros veikėjas [ernstas Vilhelmas Berbomas] nebus 
pamirštas // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1978, saus. 3.

Atsiliepimas į I. Simonaitytės ir D. Kauno laišką redakcijai. 

933. Stankevičiūtė, Stasė. rovė vienas, rovė du / s. stankevičiūtė. – 
d. Kauno nuotr. // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 
1978, spal. 20.

Pirmakursių bibliotekininkų, vadovaujamų dėst. D. Kauno, talka Žvir-
blonių tarybiniame ūkyje. 

934. Sukurkime kultūros istorijos muziejų // tarybinė Klaipėda. – 
1978, lapkr. 19.

D. Kaunas – steigėjų grupės narys.

935. Sunkios šį rudenį derliaus nuėmimo sąlygos. – a. Padoros  
nuotr. // auksinė varpa. – Pakruojis, 1978, spal. 5, p. 1.

Talkoje dėst. D. Kaunas su studentėmis.
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936. Žemiečių susitikimas // Banga. – gargždai, 1978, kovo 21, p. [3].
Apie D. Kauno dalyvavimą Klaipėdos r. kraštiečių šventėje Gargžduose.

1979

937. Jubiliejinė mokslinė konferencija : programa / Vilniaus darbo 
raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas. – Vilnius, 
1979. – P. [9].

Minimas konferencijos dalyvis D. Kaunas.

938. Mĕtšk, Frido. serbowèdna reportoža w litawskej ssr / frido 
mĕtšk. – sorb. // Předźenak. – Budyšin/Bautzen, 1979, 3. now., 
sobotna přiłoha „noweje doby“, p. 11.

Dėl D. Kauno straipsnio apie sorbus „Gimtajame krašte“. 

939. Mĕtšk, Frido. tydźenik „gimtasis kraštas“ ze serbskimi impre-
sijemi / frido mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 
1979, č. 12, p. 477.

D. Kauno straipsnio apžvalga. 

940. Morkūnas, A. „fraternitas libri“ / a. morkūnas // naujos kny-
gos. – 1979, nr. 10, p. 43.

VU studentų bibliofilų klube D. Kaunas kalbėjo apie susitikimus su  
I. Simonaityte.

941. Savanoriškos knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto skyriaus 
taryba ir Vilniaus universiteto pirminės organizacijos taryba : 
kvietimas-programa. – Vilnius, 1979. – P. [2].

Tarp konferencijos pranešėjų ir D. Kaunas. 

942. Vilniaus universiteto istorija, 1940–1979. – Vilnius, 1979. – 
P. 357.

Minimas stud. D. Kaunas, 1974 m. už darbą „Knygų leidyba Mažojoje 
Lietuvoje“ sąjunginiame SMD darbų konkurse apdovanotas TSRS švietimo 
ministerijos medaliu. 

943. Vladimirovas, Levas. indėlis į spaudos istoriją / levas Vladimi-
rovas. – Portr. // Bibliotekų darbas. – 1979, nr. 5, p. 32–33.

Apie D. Kauno kandidato disertaciją.

1980

944. Aleknavičius, Bernardas. gyvenimas prisiminimuose / Bernar-
das aleknavičius. – iliustr. // lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1980, 
gruod. 13, p. 9.

D. Kauno mintys apie žymius lietuvininkus.
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945. Aleknavičius, Bernardas. Žmogus, „kalbinantis“ Pretorijų / 
B. aleknavičius // lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1980, birž. 28, 
p. 9.

Apie Mažosios Lietuvos žinovą Emilijų Kraštinaitį, kurio dažnas svečias 
bei bendrakeleivis – D. Kaunas.

946. Jablonskienė, A. Kelionė į rojų / a. jablonskienė // Kinas. – 
1980, nr. 8, p. 18.

Filmo konsultantas D. Kaunas. 

947. Kaip gimė Klaipėdos spauda // tarybinė Klaipėda. – 1980, vas. 
16, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas.

948. Knyga–biblioteka–progresas : mokslinės konferencijos progra-
ma / Vilniaus universitetas. – Vilnius, 1980. – P. 5.

Knygotyros sekcijoje – D. Kauno pranešimas „Mažosios Lietuvos XIX a. 
knygų marginalijos“. 

949. Lekavičius, Adolfas. studentai talkoje / adolfas lekavičius mūsų 
koresp. // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1980, 
spal. 24, p. 4.

D. Kauno vadovaujama talka Kėdainių r. 

950. Mĕtšk, Frido. drobnosće k litawsko–serbskim kulturnym sty-
kam z poslednjeje třećiny 19. lětstotka / f. mĕtšk. – sorb. – 
Bib liogr. išnašose // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1980, č. 10, 
p. 399–400.

Šiek tiek apie lietuvių–serbų kultūrinius ryšius XIX a. paskutiniame de-
šimtmetyje pagal D. Kauno tyrinėjimų duomenis. 

951. Mĕtšk, Frido. miniatury k litawsko–serbskim kulturnym stykam 
w 2. a 3. tercialu 1980 / frido mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Bu-
dyšin/Bautzen, 1980, č. 12, p. 474–475.

Dėl D. Kauno straipsnių šia tema.

952. Stepanauskas, Leonas. gražus derlius : [apie Vdr baltistų 
46-ąją konferenciją] / l. stepanauskas // Vakarinės naujienos. – 
1980, liep. 7, p. 2.

Istorikas D. Kaunas surado Lietuvoje H. Zudermano tėvų kapų vietas.

953. 1979/80 m. m. respublikiniame studentų geriausių gamtos, tech-
nikos ir humanitarinių mokslų darbų konkurse premijuoti dar-
bai. – Vilnius, 1980. – P. 14.

Minimas mokslinis vadovas D. Kaunas.
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954. Vareikienė, Aldona. Pamario lietuvininkai B. aleknavičiaus fo-
todiptichuose / a. Vareikienė // Banga. – gargždai, 1980, lapkr. 
29, p. 3.

D. Kauno pasisakymas apie B. Aleknavičiaus nuotraukas. 

955. Vengris, Vitolis Enrikas. lietuvių ekslibriai / Vitolis e. Ven-
gris. – tas pats angl. // Vengris, Vitolis enrikas. lietuvių ekslibriai 
= lithuanian bookplates. – chicago, 1980. – isBn 0-932042-
06-6. – P. 15–63.

Remiamasi D. Kauno duomenimis apie senąjį Mažosios Lietuvos eksli-
brisą (p. 43, 45).

1981

956. Aleknavičius, Bernardas. jų indėlis nemarus / Bernardas alekna-
vičius. – Portr. // lietuvos žvejys. – Klaipėda, 1981, gruod. 26, 
p. 6.

D. Kauno paskaita apie J. F. Kelkį jo 180-ųjų metinių proga.

957. Bačiliūnaitė, Janina. skirta martynui jankui / j. Bačiliūnaitė // 
Komjaunimo tiesa. – 1981, birž. 17.

Memorialinės ekspozicijos atidaryme pranešimą perskaitė D. Kaunas. 

958. Bibliotekų ir informacijos tarnybų vaidmuo aukštosios mokyklos 
mokymo ir mokslo-tiriamojo darbo procese : mokslinės konferen-
cijos programa / Vilniaus universitetas. – Vilnius, 1981. – P. 2.

Programoje ir D. Kauno pranešimas.

959. Dodonovaitė, Sandra. „neretai imdami knygą į rankas ...“ / 
sandra dodonovaitė // tarybinis studentas / Vilniaus universite-
tas. – 1981, gruod. 25, p. 4.

Minimas ir D. Kaunas.

960. Dodonovaitė, Sandra. smd / sandra dodonovaitė, istorijos 
fakulteto smd Knygotyros būrelio pirmininkė // tarybinis stu-
dentas / Vilniaus universitetas. – 1981, gruod. 25.

Knygotyros būrelio (vadovas vyr. dėst. D. Kaunas) Vilniaus universitete 
veikla. 

961. Gargasaitė, Dalia. nauja ekspozicija Bitėnuose / dalia gargasai-
tė. – iliustr. // gimtasis kraštas. – 1981, birž. 25 (nr. 26), p. 5.

Ekspoziciją atidengiant apie M. Jankų kalbėjo D. Kaunas. 

962. Gawehn, Helmut. ein Heimatmuseum für die memelländer 
fischerhäser, Bauernhöfe – und eine mühle / Helmut gawehn. – 
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Vok. // memeler dampfboot. – oldenburg, 1981, saus. 20 
(nr. l), p. 3–4.

Perpasakotas D. Kauno str. Šilutės laikr. „Komunistinis darbas“ apie klai-
pėdiškę Evę Ašmonienę.

963. Jurkuvėnienė, Vanda. tradicinė konferencija / Vanda jurkuvė-
nienė // Bibliotekų darbas. – 1981, nr. 11, p. 13.

Dėl D. Kauno pranešimo apie „Aukuro“ d-jos biblioteką. 

964. Kardzytė, Dangira. susitikimas su dailininku [linu jankumi] / 
dangyra Kardzytė // tarybinis studentas / Vilniaus universite-
tas. – 1981, bal. 24, p. 2.

VU SMD Knygotyros būrelio narių susitikimą su dailininku organizavo 
D. Kaunas.

965. Kinderis, Juozas. Knygos keliai / j. Kinderys // Komunistinis 
darbas. – Šilutė, 1981, saus. 8, p. 4.

Apie D. Kauno straipsnį „Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų bibliote-
kos 1911–1934 m.“

966. Kisarauskas, Vincas. Knygų antspaudai / Vincas Kisarauskas. – 
iliustr. // naujos knygos. – 1981, nr. 8, p. 44.

Minimi ir D. Kauno antspaudai. 

967. Mačiulis, V. muziejus Bitėnuose / V. mačiulis // Komunistinis 
darbas. – Šilutė, 1981, geg. 26, p. 1.

Minimas muziejaus iniciatorius D. Kaunas. 

968. Marius, A. Šilutės rajone, Bitėnuose, atidaryta lietuvių spaudos 
ir kultūros veikėjo martyno jankaus memorialinė ekspozicija / 
a. marius // naujos knygos. – 1981, nr. 9, p. 3.

D. Kaunas – muziejaus iniciatorius. 

969. Martinkus, Pranas. mokslininkai apie mažosios lietuvos kultū-
ros veikėjus / P. aukštaitis // tarybinė Klaipėda. – 1981, gruod. 
27, p. 1.

D. Kaunas apie J. F. Kelkio veiklą.

970. Mĕtšk, Frido. dodawki k „Wopominanju surowinoweho jubi-
leja druhdźe“ / f. mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 
1981, č. 5, p. 194–195.

Apžvelgiamas D. Kauno straipsnis apie Juro Suroviną-Zauerveiną-Gi-
rėną.

971. Mĕtšk, Frido. jeho mjeno sej do wutroby zapisać / f. mĕtšk. – 
sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1981, č. l, p. 16.

Minimas D. Kaunas.
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972. Mĕtšk, Frido. juro surowin 1831–1904 / f. mĕtšk. – sorb. // 
Předźenak. – Budyšin/Bautzen, 1981, 10. jan., p. 11. 

Dėl D. Kauno darbų. 

973. Šlamaitė, Sigita. Kelionė pamariu : [1981 m. birželis] / sigita 
Šlamaitė // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1981, 
birž. 26, p. 4.

Apie D. Kauno organizuotą studentų kultūrinę-pažintinę išvyką. 

974. 1979 m. apgintos istorijos kandidato disertacijos // lietuvos isto-
rijos metraštis. – 1979 metai (1981), p. 149.

D. Kaunas apgynė disertaciją „Lietuviškos spaudos padėtis Klaipėdos kraš-
te vokiečių viešpatavimo metais (iki 1919)“; moksl. vad. L. Vladimirovas.

975. Vareikienė, Aldona. trijų lietuvininkų pėdomis / a. Vareikie-
nė // Banga. – gargždai, 1981, spal. 22, p. 3.

Vienas iš memorialinės M. Jankaus ekspozicijos Bitėnuose kūrėjų –  
D. Kaunas. 

976. Veisaitė, Irena. ekspozicija atidaryta / irena Veisaitė. – iliustr. // 
tarybinė Klaipėda. – 1981, geg. 30 (nr. 125), p. 3.

M. Jankaus memorialinė ekspozicija Bitėnuose; minimas D. Kauno pra-
nešimas.

1982

977. Gargasaitė, Dalia. Poema „Pilkainis“ – spaudinys / dalia garga-
saitė. – iliustr. // gimtasis kraštas. – 1982, birž. 24, p. 5.

D. Kauno mintys apie poemą. 

978. Kardzytė, Dangira. Pokalbis apie ekslibrisus / d. Kardzytė // ta-
rybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1982, nr. 2, p. 15.

Knygotyros mokslinio būrelio susitikime D. Kaunas pristatė dailininką 
Alfonsą Čepauską.

979. Knyga–biblioteka–progresas : mokslinės konferencijos progra-
ma / Vilniaus universitetas. – Vilnius, 1982. – P. 6.

Bibliografijos ir knygotyros problemų sekcijoje – D. Kauno pranešimas 
„Klaipėdos pedagoginio ir Prekybos institutų bibliotekos“.

980. Konferenz der Baltisten der deutschen demokratischen re-
publik / Humbolt-universität, Berlin, den 10. dezember 1982 
[52 : programa]. – Berlin, 1982. – P. 2. – Vok.

Konferencijos programoje D. Kauno pranešimas apie lietuviškų knygų lei-
dėjus – vokiečius. 

981. Markevičiūtė, R. smd konferencija taline / r. markevičiūtė // 
Bibliotekų darbas. – 1982, nr. 6, p. 36.

D. Kauno vadovaujama studentų išvyka.
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982. Markevičiūtė, R. smd konferencijose / r. markevičiūtė // ta-
rybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1982, bal. 30, p. 3.

Vadovas D. Kaunas.

983. Mĕtšk, Frido. manifestacija kulturneje wzajomnosće k česći jura 
surowina w Klaipédźe w litawskej ssr / f. mĕtšk ; reprofota 
zhotowil m. Bulank. – sorb. // Předźenak. – Budyšin/Bautzen, 
1982, 6. měrca, p. 11.

Minimas D. Kaunas kaip Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos 
literatūrinio vakaro, skirto Mažosios Lietuvos kultūros veikėjams, dalyvis.

984. Ringaudas, M. rezultatai džiugina / m. ringaudas // tarybinis 
studentas / Vilniaus universitetas. – 1982, gruod. 24, p. 3.

D. Kaunas Istorijos fakulteto SMD mokslinis vadovas.

985. Tallat-Kelpšaitė, Zita. mažosios lietuvos kultūros švyturiai / 
Z. tallat-Kelpšaitė. – B. aleknavičiaus nuotr. – tas pats laikr. 
rus. // lietuvos jūreivis. – Klaipėda, 1982, sausis (nr. 1), p. 8. 

Klaipėdos viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vakaro rengimo iniciatyvi-
nėje grupėje buvo ir D. Kaunas. 

986. Totorytė, Sigita. Pas rašytojų fotometraštininkę / s. totorytė // 
tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1982, gruod. 24, 
p. 4.

Pas Oną Pajedaitę lankėsi knygotyros būrelis, vadovaujamas D. Kauno. 

987. Umbrasas, Vytautas. Keletas minčių apie smd, arba interviu po 
konferencijos su if smd pirmininku Vytautu umbrasu / Birutė 
Šutrikaitė. – nuotr. – (smd) // tarybinis studentas / Vilniaus 
universitetas. – 1982, bal. 16.

Minimas fakulteto SMD mokslinis vadovas vyr. dėst. D. Kaunas.

988. Žalys, Aleksandras. literatūrinis gyvenimas : pasiekimai ir pro-
blemos / aleksandras Žalys // tarybinė Klaipėda. – 1982, saus. 
16, p. 3.

Rašoma apie D. Kauno tyrinėjimus.

1983

989. Aputienė, Virginija. socialistinių šalių bibliotekinės spaudos 
puslapiai / Virginija aputienė // Bibliotekų darbas. – 1983, 
nr. 3, p. 35.

Minimas D. Kauno straipsnis vokiečių žurnale.

990. Arnašius, Helmutas. Keliai ir klystkeliai. – Vilnius : mintis, 
1983. – P. 9–10.

Dėl pažinties su D. Kaunu. 
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991. Arūnas, S. Paminėjo Vydūną / s. arūnas. – iliustr. // Bibliotekų 
darbas. – 1983, nr. 4, p. 19; tarybinė Klaipėda. – 1983, kovo 25 
(nr. 70), p. 6.

Su Vydūno autografais knygose supažindino D. Kaunas.

992. Balsevičiūtė, Virginija. „jau praėjo beveik treji metai ...“ / šių 
pastabų autorė – filologė Virginija Balsevičiūtė. – (septynios die-
nos) // literatūra ir menas. – 1983, spal. 22 (nr. 43), p. 15.

Dėl D. Kauno vadovaujamos kelionės Šilutės rajono kultūros veikėjų ke-
liais.

993. Griškėnas, A. Kultūros istorijos takais / a. griškėnas // Bibliote-
kų darbas. – 1983, nr. 7, p. 10.

Apie pamario žymesnes vietas ekskursantams pasakojo D. Kaunas. 

994. Krivickaitė, A. trumpai / a. Krivickaitė // tarybinis studentas / 
Vilniaus universitetas. – 1983, gruod. 2, p. 3.

Vilniaus universiteto SMD veiklos aptarime kalbėjo Istorijos fakulteto 
SMD vadovas D. Kaunas. 

995. Paminėjo ... – a. Šaltenio nuotr. // tarybinė Klaipėda. – 1983, 
gruod. 23, p. 4.

D. Kaunas Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų jubiliejaus minėjime na-
grinėjo F. Bajoraičio-Paukštelio kūrybą.

996. „Pas šilutiškius bibliofilus svečiavosi ...“ // Komunistinis dar-
bas. – Šilutė, 1983, bal. 9, p. 3.

D. Kauno ir kitų Martyno Mažvydo knygos mėgėjų klubo narių viešnagė 
Šilutėje. 

997. Savukynas, Bronius. Valanda su Viktoru falkenhanu / Bronius 
savukynas // Kultūros barai. – 1983, nr. 4, p. 42.

VDR 52-ojoje baltistų konferencijoje (1982.XI.20) D. Kaunas skaitė 
pranešimą „Vokiečiai – lietuviškų knygų leidėjai“. 

998. SMD taryba // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 
1983, gruod. 2, p. 3.

Minimas D. Kaunas – Istorijos fakulteto SMD mokslinis vadovas. 

999. Stepanauskas, Leonas. garbės svečias – knyga : „gimtajam 
kraštui“ iš Berlyno / l. stepanauskas // gimtasis kraštas. – 1983, 
kovo 3, p. 4.

Minimas D. Kauno pranešimas 52-ojoje VDR baltistų konferencijoje.
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1000. Vaintraubas, Saliamonas. mūsų raštijos pėdsekiai / s. Vain-
traubas. – V. Kapočiaus nuotr. // gimtasis kraštas. – 1983, spal. 
13, p. 2.

Minimas ir D. Kaunas, pateikęs duomenų Knygų rūmų sudaromai Lie-
tuvos knygų retrospektyviajai bibliografijai. 

1984

1001. Aidietis, A. smd sėkmės ir nesėkmės / a. aidietis // tarybinis 
studentas. – 1984, lapkr. 30 (nr. 36), p. 2.

Minimas SMD vadovas D. Kaunas.

1002. Budginas, Kazys. istoriją prisiminus : savarankiškoje knygos 
bičiulių d-joje / Kazys Budginas // Banga. – gargždai, 1984, 
lapkr. 27, p. 3.

Minima D. Kauno kn. „Mažosios Lietuvos bibliotekos“.

1003. Dagytė, Ina. aktyvinkime studentų mokslinę mintį / ina da-
gytė // Bibliotekų darbas. – 1984, nr. 8, p. 16–17.

Vienas iš studentų mokslinio darbo iniciatorių ir vadovų D. Kaunas.

1004. Jegelevičius, Sigitas. istorijos tyrinėjimai Vilniaus valst. V. Kap-
suko universitete / sigitas jegelevičius. – lygiagr. antraštė angl., 
rus., vok. // lietuvos istorijos metraštis. – 1983 metai (1984), 
p. 102.

Paminėti ir D. Kauno darbai. 

1005. Kisarauskas, Vincas. lietuvos knygos ženklai, 1518–1918 / 
Vincas Kisarauskas ; lietuvos tsr mokslų akademijos centrinė 
biblioteka ; lietuvos tsr savanoriška knygos bičiulių d-ja. – 
Vilnius : mokslas, 1984. – P. 5, 9–11, 18–19, 23, 41, 104, 133, 
179–180, 182–187, 189, 190–201, 203, 207–209 : iliustr.

Minimas D. Kaunas ir jo darbai.

1006. Kvedaraitė, Daiva. svečiuose pas dailininką V. Kisarauską / 
daiva Kvedaraitė // tarybinis studentas / Vilniaus universite-
tas. – 1984, lapkr. 30, p. 3.

D. Kauno vadovaujamas SMD Knygotyros būrelis. 

1007. Marius, A. Žymių kraštiečių pagerbimas / a. marius // Biblio-
tekų darbas. – 1984, nr. 1, p. 29.

D. Kaunas apibūdino Mažosios Lietuvos veikėjo F. Bajoraičio poetinį 
palikimą. 

1008. Merkys, Vytautas ; Tumelis, Juozas. Knygotyra ir bibliotekų 
istorija / V. merkys, j. tumelis // Bibliotekų darbas. – 1984, 
nr. 2, p. 24.

Apie knygotyros konferenciją, kurioje pranešimą skaitė D. Kaunas. 
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1009. Minkevičiūtė, Jolanta. „Įvyko istorijos fakulteto smd Knygo-
tyros būrelio ataskaitinis rinkiminis susirinkimas ...“ / j. min-
kevičiūtė // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1984, 
spal. 19, p. 4.

Būrelio vadovas D. Kaunas pasidalijo įspūdžiais iš Vokietijos, pasakojo 
būrelio istoriją.

1010. Minkevičiūtė, Jolanta. Vydūno dedikacijos / jolanta minkevi-
čiūtė // naujos knygos. – 1984, nr. 9, p. 41–42.

Minimas D. Kauno straipsnis apie dedikacijas.

1011. Norkutė, V. Knygotyrininkų išvyka / V. norkutė // tarybinis 
studentas / Vilniaus universitetas. – 1984, saus. 6, p. 2.

Išvykos vadovas D. Kaunas.

1012. Rimkevičiūtė, Rima. Ką veikia knygotyrininkai? / r. rimke-
vičiūtė // tarybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1984, 
saus. 27, p. 4.

Istorijos fakulteto Knygotyros būrelio mokslinis vadovas doc. D. Kau-
nas. 

1013. Rimša, Vytautas. apsvarstyta „lietuvos tsr bibliotekų istori-
ja“ / V. rimša // Bibliotekų darbas. – 1984, nr. 8, p. 27.

Diskusijose dalyvavo D. Kaunas.

1014. Staikūnienė, Bronė. tarybų lietuvos bibliotekų raida 1976–
1983 metais ir ateities uždaviniai / B. staikūnienė // Bibliotekų 
darbas. – 1984, nr. 2, p. 12. 

D. Kaunas minimas tarp knygos tyrinėtojų. 

1015. Šipšiūnas, T. Paminėjo sukaktis [įžymių mažosios lietuvos vei-
kėjų] / t. Šipšiūnas // naujos knygos. – 1984, nr. 3, p. 6.

D. Kaunas apibūdino F. Bajoraičio poetinį palikimą. 

1016. Tilvikienė, Irena. Kviečiami į klubą [„gabija“] : gargždai / ire-
na tilvikienė // Bibliotekų darbas. – 1984, nr. 11, p. 16.

Klubo posėdyje dalyvavo D. Kaunas.

1985

1017. Arūnas, S. Paminėti kultūros veikėjai / s. arūnas // Bibliotekų 
darbas. – 1985, nr. 2, p. 23.

D. Kaunas apie F. Kelkio, F. Kuršaičio, J. Zauerveino darbus ir veiklą.

1018. Budginas, Kazys. „Birutei“ – 100 / Kazys Budginas // gimtasis 
kraštas. – 1985, liep. 11 (nr. 28), p. 5.

Kalbėjo ir D. Kaunas. 
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1019. Budginas, Kazys. iš rašytojos [i. simonaitytės] bibliotekos // 
Banga. – gargždai, 1985, geg. 28 (nr. 64), p. 3.

Minimas D. Kaunas, rinkęs žinias apie Mažojoje Lietuvoje leistas 
knygas.

1020. Gargasaitė, Dalia. iš 1547–1861 m. lietuviškų knygų biblio-
grafijos papildymų / dalia gargasaitė // iš bibliografijos aruo-
dų. – Vilnius, 1985. – P. 101, 103–104.

Minimos knygos iš D. Kauno asmeninės bibliotekos.

1021. Gargasaitė, Dalia. lietuviškų knygų bibliografija / dalia gar-
gasaitė. – iliustr. // naujos knygos. – 1985, nr. 8, p. 18, 20.

Minima D. Kauno asmeninė biblioteka. 

1022. Herrmann, Dieter B. Bessels Bibliothek an der Königsberger 
sternwarte / dieter В. Herrmann. – Vok. // die sterne. – lei-
pzig. – Bd. 61, H. 2 (1985), p. 97. – atskiras atspaudas išleistas 
kaip „mitteilungen der archenhold-sternwarte“, Berlin-trep-
tow, nr. 155 (1985), p. 96–103.

Bibliotekos katalogo pėdsakus Berlyno universiteto bibliotekoje surado 
D. Kaunas. 

1023. Jonaitis, Baltrus. Knygų rūmams – 40 metų / Baltrus jonai-
tis // Bibliotekų darbas. – 1985, nr. 5, p. 17.

D. Kaunas apžvelgė lietuvių knygos istoriografiją iki 1917 m.

1024. Kalvaitis, Jonas. mažoji lietuva rumšiškėse : [apie konferen-
ciją] / jonas Kalvaitis // literatūra ir menas. – 1985, birž. 8 
(nr. 23), p. 2.

Tarp pranešėjų minimas D. Kaunas. 

1025. Kaunas, domas. – Vok. // marginalien : Zeitschrift für Buch-
kunst und Bibliophilie. – Wiesbaden. – [Т.] 97, H. 1 (1985), 
p. 93.

1026. Lietuvos tsr bibliografija. serija a : Knygos lietuvių kalba. 
t. 2 : 1862–1904, kn. 1 : a–P / lietuvos tsr knygų rūmai. – 
Vilnius, 1985. – P. 7, 10, 18, 32, 67.

Minimas knygų tyrinėtojas D. Kaunas. 

1027. Navickaitė, Gražina. mokytojų bibliotekinio aptarnavimo 
buržuazinėje lietuvoje klausimu / g. navickaitė // Knygoty-
ra. – [t.] 12, sąs. 1 (1985), p. 55.

Minima D. Kauno publikacija „Klaipėdos pedagoginio ir prekybos ins-
titutų bibliotekos“ (Bibliotekų darbas, 1982, Nr. 11, p. 34–36). 
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1028. Raguotis, Bronius. iš lietuvos bibliotekų istorijos / antanas 
aukštaitis // gimtasis kraštas. – 1985, lapkr. 14, p. 5.

Apie mokslinių darbų rinkinį, kuriame yra D. Kauno straipsnis „Biru-
tės draugijos biblioteka“.

1029. Vaupšas, Česlovas. susipažinkite – „daukanto“ klubas / č. Vaup-
šas // Kibirkštis. – Plungė, 1985, kovo 12, p. 3.

Bibliofilų klubo posėdžiuose dalyvavo ir D. Kaunas. 

1030. Vilnonytė, Valerija. mažvydo skaitymai / V. Vilnonytė // lite-
ratūra ir menas. – 1985, saus. 19 (nr. 3), p. 7.

Minimas D. Kauno pranešimas.

1031. Žagariškis, Konstantinas. Pirmieji mažvydo skaitymai / Kons-
tantinas Žagariškis // Bibliotekų darbas. – 1985, nr. 2, p. 23.

Konferencijoje pranešimą apie pirmąjį Mažosios Lietuvos lietuvišką ka-
lendorių skaitė D. Kaunas. 

1032. Книжное дело в Эстонии, Латвии и Литве в XIX веке : тезисы 
докладов научной конференции книговедов прибалтийских 
республик, Рига, 15–17 октября 1985 года. – Рига, 1985. – 
P. 74. – Rus.

Trumpos žinios apie konferencijos dalyvį D. Kauną.

1986

1033. Budginas, Kazys. j. f. Kelkio gimtinė – Piktupėnai / Kazys 
Budginas // Bibliotekų darbas. – 1986, nr. 6, p. 37.

Minimas D. Kauno straipsnis.

1034. Bulota, Jonas. redaktorius ir leidėjas jurgis mikšas / j. Bulo-
ta // Žurnalistika’83. – Vilnius, 1986. – P. 114.

Minimas ir D. Kaunas. 

1035. Černiauskienė, Izabelė ; Matijošienė, Audronė. naujas nacio-
nalinės bibliografijos tomas / izabelė černiauskienė, audronė 
matijošienė // Bibliotekų darbas. – 1986, nr. 7, p. 35–36.

Minimas D. Kauno straipsnis apie Mažosios Lietuvos knygą. 

1036. „Daukanto“ knygos bičiulių klubo nariai susitiko ...“ // Ki-
birkštis. – Plungė, 1986, bal. 8, p. 4.

Susitikimas su D. Kaunu. 

1037. Domin, Georg. [d. Kauno monografijos „iš lietuvių knygos 
istorijos“ (Vilnius, 1986) pristatymas 60-ojoje Vdr baltistų 
konferencijoje Berlyne, Humboltų universitete, 1986 m. gruo-
džio 12 d.] / georg domin. – Vok. // 60. Konferenz der Bal-
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tisten der deutschen demokratischen republik : mitteilung / 
Kommission Baltistik beim nationalkomitee der slawisten der 
ddr. – Berlin, 1986.

1038. Lemežienė, Laima. literatūros popietė muziejuje / l. lemežie-
nė // Banga. – gargždai, 1986, gruod. 4, p. 3.

I. Simonaitytės muziejuje Priekulėje D. Kauno parengtos knygos „Kaip 
ąžuols drūts prie Nemunėlio“ aptarimas.

1039. Mažvydo skaitymai, 1985 : [pakvietimas-programa]. – Vilnius, 
1986. – 4 p. 

D. Kauno pranešimai. 

1040. Mĕtšk, Frido. litawska mjeńšina w němskej (1862–1904) / 
f. mĕtšk. – sorb. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1986, č. 12, 
p. 381. 

Dėl D. Kauno tyrinėjimų. 

1041. Mikšytė, Regina. jubiliejinių a. Baranausko metų užsklanda : 
[Vdr baltistų konferencija Berlyne] / regina mikšytė // Perga-
lė. – 1986, nr. 3, p. 190.

Konferencijos dalyvis D. Kaunas informavo apie bene ankstyviausią  
K. Donelaičio „Metų“ recenziją. 

1042. Morkūnas, E. J. trečioji liaudies buities muziejaus konferenci-
ja / e. j. morkūnas // lietuvos istorijos metraštis. – 1985 metai 
(1986), p. 161.

D. Kaunas kalbėjo apie Mažosios Lietuvos knygų leidybą.

1043. Piročkinas, Arnoldas. jonas jablonskis Bad elsteryje / a. Pi-
ročkinas // Švyturys. – 1986, nr. 18, p. 16. 

D. Kauno indėlis medžiagos apie J. Jablonskį paieškoje. 

1044. Raguotienė, Genovaitė. Knyga ir skaitymas / g. lukšytė // 
Pergalė. – 1986, nr. 5, p. 184.

Minimas D. Kaunas.

1045. Rimavičius, Vytautas. skaitytojų klubai [„gabija“] / V. rima-
vičius // Bibliotekų darbas. – 1986, nr. 6, p. 13.

Žinutė apie klubo narių susitikimą su D. Kaunu, papasakojusiu apie 
Priekulės apylinkių kultūros paminklus.

1046. Stepanauskas, Leonas. Vdr baltistų darbotvarkėje : antanas 
Baranauskas : pastabos apie 58-ąją konferenciją / l. stepanaus-
kas // literatūra ir menas. – 1986, vas. 15 (nr. 7), p. 14.

Konferencijoje dalyvavo D. Kaunas.
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1047. Vaitkienė, Birutė. Paminėtas liudvikas rėza / B. Vaitkienė // 
naujos knygos. – 1986, nr. 10, p. 10.

M. Mažvydo knygos mėgėjų klube D. Kaunas pateikė naujų dokumentų 
apie L. Rėzą.

1048. Žukas, Vladas. Knygotyra / V. Žukas // tarybų lietuvos enci-
klopedija. – Vilnius, 1986. – t. 2, p. 347.

Paminėti D. Kauno Mažosios Lietuvos knygos tyrinėjimai.

1987

1049. „Ar tradiciniai pamario krašto antkapiniai paminklai krikštai iš 
tikrųjų pamiršti?“. – iliustr. // gimtasis kraštas. – 1987, rugpj. 
20–28 (nr. 34), p. 8.

Mikelio Hofmano-Ateivio kapo vietą Musaičių kaimo kapinaitėse išaiš-
kino D. Kaunas.

1050. Budginas, Kazys. Klubo bičiuliai / Kazys Budginas // Banga. – 
gargždai, 1987, kovo 31 (nr. 39), p. 3.

Tarp jų ir D. Kaunas.

1051. Kancleris, Algirdas. tarybų lietuvos bibliografinių išteklių 
naudojimas / algirdas Kancleris, ltsr valstybinės respubliki-
nės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams // 
Bibliotekų darbas. – 1987, nr. 2, p. 7.

Dėl D. Kauno Mažosios Lietuvos spaudos istorijos tyrinėjimų.

1052. Kaunas, domas : [trumpos biogr. žinios]. – Portr., p. 2 // eksli-
brisai iš įvairių rinkinių : parodos katalogas / sudarė V. Kisaraus-
kas. – Pakruojis, 1987. – P. 6. 

1053. Konferenz der Baltisten der deutschen demokratischen re-
publik / Humbolt-universität, Berlin, den 11. dezember 1987 
[62 : programa]. – Berlin, 1987. – P. 2. – Vok.

D. Kauno pranešimas apie knygų prekybą Mažojoje Lietuvoje. 

1054. Kubilius, Vytautas. ievos simonaitytės kūryba / Vytautas Ku-
bilius ; lietuvos tsr mokslų akademija. lietuvių kalbos ir lite-
ratūros institutas. – Vilnius : Vaga, 1987. – 302 p. – Pavardžių 
r-klė, p. 295–301.

Minimas D. Kaunas ir jo darbai.

1055. Kubilius, Vytautas. „Įsikibau į gyvąją literatūros tėkmę“ / Vy-
tautas Kubilius ; kalbėjo aldona mickienė. – onos Pajedaitės 
nuotr. // naujos knygos. – 1987, nr. 8, p. 9.

Pokalbis apie monografiją „Ievos Simonaitytės kūryba“, kurią rašant 
panaudoti D. Kauno užrašyti atsiminimai.
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1056. Lukošiūnas, Algimantas. nacionalinės bibliografijos aruodas / 
algimantas lukošiūnas // Bibliotekų darbas. – 1987, nr. 2, 
p. 12.

Minimas D. Kauno įžanginis straipsnis apie Mažosios Lietuvos knygą 
nacionalinės bibliografijos tome „Knygos lietuvių kalba, 1547–1861“. 

1057. Lukšaitė, Ingė. tretieji m. mažvydo skaitymai / ingė lukšai-
tė // Kultūros barai. – 1987, nr. 3, p. 77–78.

D. Kaunas skaitė pranešimą apie Mažosios Lietuvos lietuviškų knygų 
autorius.

1058. Puteikienė, D. tretieji mažvydo skaitymai / d. Puteikienė. – 
iliustr. // Bibliotekų darbas. – 1987, nr. 2, p. 35, 36.

Tarp pranešėjų – D. Kaunas, kalbėjęs apie Mažosios Lietuvos lietuviškų 
knygų autorius. 

1059. Stepanauskas, Leonas. Šešiasdešimtoji [Vdr baltistų konfe-
rencija] / l. stepanauskas // literatūra ir menas. – 1987, kovo 
14 (nr. 11), p. 12.

Dalyvavo D. Kaunas.

1060. Tretieji „mažvydo skaitymai“ / j. n. // Pergalė. – 1987, nr. 3, 
p. 179.

Minimas D. Kauno pranešimas.

1061. Vainauskas, Jonas. Knygos bičiulių svečias / j. Vainauskas // 
Bibliotekų darbas. – 1987, nr. 6, p. 29.

Kėdainiuose svečiavosi doc. D. Kaunas. 

1062. Vanagas, Vytautas. „1949 m. balandžio 21 d. Šlepečiuose 
(Plungės r.) gimė domas Kaunas ...“ / Vytautas Vanagas // Va-
nagas, Vytautas. lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1987. – 
P. 8, 374–375, 404.

D. Kauno biografiniai duomenys. 

1063. Vėlavičienė, Silvija. mažvydo skaitymai / s. Vėlavičienė // lite-
ratūra ir menas. – 1987, saus. 24 (nr. 4), p. 6.

D. Kaunas skaitė pranešimą „Mažosios Lietuvos lietuviškų 1807–
1919 m. knygų autoriai“. 

1064. Vitkauskas, Vytautas. reikėjo patvarkyti vietovardžius / Vytau-
tas Vitkauskas // mūsų kalba. – 1987, nr. 1, p. l6.

Dėl Mažosios Lietuvos vietovardžių rašybos D. Kauno tyrinėjimuose.

1065. Žemgulytė, D. apie didžiąją žodžio menininkę / d. Žemguly-
tė // Banga. – gargždai, 1987, saus. 27, p. 3.

D. Kaunas dalyvavo rašytojos I. Simonaitytės 90-mečio minėjime 
Gargždų 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 



185 Literatūra  apie  Domą K auną

1066. Žukas, Vladas. „1970 m. į Vilniaus V. Kapsuko universiteto 
bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybės skyrių įstojo že-
maitis domas Kaunas ...“ / V. Žukas // Kaunas, d. mažosios 
lietuvos bibliotekos. – Vilnius, 1987. – aplankas.

1988

1067. Baltrušaitytė, Birutė. Kaip šviesa iš paveikslų / Birutė Baltru-
šaitytė. – Portr. – sigito Šimkaus nuotr. // literatūra ir menas. – 
1988, bal. 16 (nr. 16), p. 7.

Straipsnyje apie Ievą Labutytę minimas D. Kaunas.

1068. Barauskienė, Edita. Ėtmė / edita Barauskienė // Baltija, 
1988. – Vilnius, 1988. – p. 96.

Apybraižos įžangoje minimas D. Kaunas.

1069. Brogienė, Romana. Paaiškinimai / romana Brogienė // raš-
tai / ieva simonaitytė. – Vilnius, 1988. – t. 3 : Vilius Kara-
lius. – isBn 5-415-00165-4. – P. 643, 645, 646. 

Paaiškinimams panaudoti D. Kauno darbai.

1070. Dagytė, Ina. Keturiasdešimtąją studentų mokslinės draugijos 
konferenciją pasitinkant : istorijos fakultetas / ina dagytė // ta-
rybinis studentas / Vilniaus universitetas. – 1988, bal. 15, p. 2.

Studentų mokslinių darbų vadovas – D. Kaunas. 

1071. Dagytė, Ina ; Voverienė, Ona. informatikos ir mokslotyros dis-
ciplinos Vdr ir lr aukštojo mokslo mokymo planuose / ina 
dagytė, ona Voverienė // Bibliotekų darbas. – 1988, nr. 11, 
p. 30.

Apie disciplinas VDR rašė D. Kaunas.

1072. Kristijonas Donelaitis 275 : Kristijono donelaičio popietės, 
1989 m. sausio 3–5 d. vykusios menininkų rūmuose, progra-
ma-kvietimas / ltsr ma lietuvių kalbos ir literatūros insti-
tutas, Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedra, ltsr 
menininkų rūmai. – Vilnius, 1988. – 2 p.

D. Kauno pranešimas apie K. Donelaičio „Metų“ pirmąjį leidimą. 

1073. Gasiliūnas, V. aidas nuo nemuno / V. gasiliūnas // Pergalė. – 
1988, nr. 5, p. 175–179.

Minimas ir D. Kaunas. 

1074. Gustys, P. Paminklinis akmuo – Vydūnui / P. gustys // tiesa. – 
1988, geg. 21, p. 4.

Dalyvavo ir D. Kaunas.
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1075. Guščius, Alfredas. Žmogus – vientisa begalybė / alfredas guš-
čius // literatūra ir menas. – 1988, bal. 2 (nr. 14), p. 9.

Vydūno minėjime-konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo D. Kaunas.

1076. Ivaškevičienė, Genutė ; Stalnionienė, Eglė. levas Vladimiro-
vas : lit. r-klė, 1982–1986 / genutė ivaškevičienė, eglė stalnio-
nienė // Knygotyra. – [t.] 15, sąs. 1 (1988), p. 16, 19.

Minima D. Kauno kandidato disertacija „Klaipėdos krašto lietuvių 
spaudos būklė Vokietijos valdymo metais“, kuriai vadovavo L. Vladimi-
rovas. 

1077. Jakštas, Petras. literatūrinė Šilutė / P. jakštas // Komunistinis 
darbas. – Šilutė, 1988, saus. 30, p. 3; vas. 27, p. 3.

Minimi D. Kauno darbai. 

1078. Kaltenis, Vytautas. Įsteigta Vydūno draugija / Vytautas Kalte-
nis // tiesa. – 1988, lapkr. 10, p. 2.

Draugijos nariu tapo ir D. Kaunas. 

1079. Ketvirtieji mažvydo skaitymai / B. c. // Pergalė. – 1988, nr. 3, 
p. 179.

Minimas D. Kauno pranešimas.

1080. Kontrimaitė, Marytė. Kuriasi Vydūno draugija / marytė Kon-
trimaitė // literatūra ir menas. – 1988, liep. 2 (nr. 27), p. 15.

Dėl D. Kauno pasakytos kalbos. 

1081. Lauraitis, Antanas. dobilų žiedai – martynui jankui / antanas 
lauraitis. – antano mažeikos nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 1988, 
rugpj. 13 (nr. 4), p. 3.

Apie M. Jankaus gyvenimą, kūrybinę veiklą ir spaustuvininko kelią pa-
sakojo D. Kaunas. 

1082. Mažvydo skaitymai, 1987 : [pakvietimas-programa]. – Vilnius, 
1988. – 4 p. 

D. Kauno pranešimai. 

1083. „Meilei būtinas konkretumas“ // Kultūros barai. – 1988, nr. 4, 
p. 12.

D. Kauno nuomonė dėl paramos M. Jankaus memorialinei ekspozicijai 
Bitėnuose. 

1084. Mušinskienė, J. Ketvirtieji mažvydo skaitymai / j. mušinskie-
nė // gimtasis kraštas. – 1988, saus. 21–27 (nr. 4), p. 5.

Dėl D. Kauno pranešimo.
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1085. Puteikienė, D. ; Dubonis, A. Ketvirtieji mažvydo skaitymai / 
d. Puteikienė, a. dubonis. – nuotr. // Bibliotekų darbas. – 
1988, nr. 2, p. 29.

D. Kaunas nagrinėjo M. Lietuvos knygų leidimo kainodaros tenden-
cijas. 

1086. Raguotienė, Genovaitė. levo Vladimirovo gyvenimo ir veiklos 
bruožai / genovaitė raguotienė // Knygotyra. – [t.] 15, sąs. 1 
(1988), p. 10.

D. Kaunas – L. Vladimirovo išugdytas knygos istorikas. 

1087. Raguotienė, Genovaitė ; Vladimirovas, Levas. aukštajam bi-
bliotekininkystės mokslui lietuvoje – 40 metų / genovaitė ra-
guotienė, levas Vladimirovas // respublikinės mokslinės kon-
ferencijos „Bibliotekinių, bibliografinių ir informacinių sistemų 
tobulinimo kryptys respublikoje“, pranešimų tezės, Vilnius, 
1988 m. lapkričio 23–24. – Vilnius, 1988. – P. 8–9, 17–18.

Minimas D. Kaunas – vienas iš produktyviausių knygos tyrinėtojų. 

1088. Raguotis, Bronius. mūsų žurnalistikos šaknys / B. aukštaitis // 
literatūra ir menas. – 1988, birž. 18 (nr. 25), p. 15.

Minimos D. Kauno publikacijos.

1089. Srautinių pamokų i–iV klasių tvarkaraštis / Šilutės 1-oji gim-
nazija, 1988 m. lapkričio 30 d. – i. labutytės iliustr. – Šilutė, 
1988. – 1 lap., sulankst. į 6 p.

3-čioji pamoka – D. Kauno pokalbis su moksleiviais ir pedagogais „Ke-
lionė į nutolusias epochas“. 

1090. Stepanauskas, Leonas. tiltai : pastabos apie Vdr ir tarybų 
lietuvos knygų leidybos ryšius / l. stepanauskas // tiesa. – 
1988, vas. 20, p. 4.

62-ojoje VDR baltistų konferencijoje D. Kaunas skaitė pranešimą apie 
knygų prekybą M. Lietuvoje. 

1091. Stonienė, Vanda. Knygotyros darbai tarybų lietuvoje / Vanda 
stonienė // Bibliotekų darbas. – 1988, nr. 3, p. 18–19.

Minimos D. Kauno knygos „Iš lietuvių knygos istorijos“ (V., 1986) ir 
„Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais“ (V., 1987).

1092. Stonienė, Vanda. „Knygotyros“ dvidešimt penkerių metų ke-
lias / Vanda stonienė // Knygotyra. – [t.] 15, sąs. 1 (1988), 
p. 36.

D. Kaunas – vienas iš produktyvių „Knygotyros“ autorių.

1093. Šulgienė, Nijolė. „norins menkitelę naudą atnesz ...“ : [marty-
no jankaus 130-osioms metinėms] / nijolė Šulgienė. – iliustr., 
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fotorepr. g. Balevičienės // tarybinis studentas / Vilniaus uni-
versitetas. – 1988, rugs. 9, p. 3.

D. Kaunas papildė M. Jankaus archyvą. 

1094. ernstas Šumanas [...] perduoda i. simonaitytės laiškus Vilniaus 
universiteto rektoriui jonui Kubiliui, dalyvaujant šio akto ini-
ciatoriui domui Kaunui : [nuotrauka] // ji buvo simonaitytė / 
Pajėdaitė ona. – Vilnius, 1988. – P. [108]. 

1095. Vėlavičienė, Silvija. mažvydo skaitymai / s. Vėlavičienė // lite-
ratūra ir menas. – 1988, saus. 16 (nr. 3), p. 14.

1096. Žiemytė, Ivona. Kraštiečių apsilankymas / ivona Žiemytė. – 
laimos jakulienės nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 1988, lapkr. 7, 
p. 4–5.

Šilutėje D. Kaunas kalbėjo ir skaitė Mažosios Lietuvos poetų eiles.

1097. Žiemytė, Ivona ; Žiogas, V. ir šiandien prabyla į mus ... / i. Žie-
mytė, V. Žiogas // Komunistinis darbas. – Šilutė, 1988, kovo 
29, p. 1, 3.

D. Kaunas dalyvavo Vydūnui skirtoje konferencijoje-minėjime Šilutėje 
(1988 03 22). 

1098. Рутман, Исаак. Памяти Вилюса Видунаса / И. Рутман. – 
Rus. // Знамя коммунизма. – Советск, 1988, 5 апр.

D. Kaunas dalyvavo Vydūnui skirtoje konferencijoje.

1099. Стонене, Ванда. Книговедческие исследования в Советской 
Литве / В. В. Стонене. – Rus. // Шестая всесоюзная научная 
конференция по проблемам книговедения : cекция общих 
проблем книговедения : тезисы докладов. – Москва, 1988. – 
P. 66.

Apžvelgiami D. Kauno darbai.

1989

1100. Aleknavičius, Bernardas. donelaitis ir mes : [albumas] / Ber-
nardas aleknavičius ; įvadas, p. 8–9, albino jovaišos ; dail. ni-
jolė Šaltenytė. – Vilnius : mintis, 1989. – 318, [1] p. : iliustr., 
portr., faks.

D. Kauno portr., straipsnio „Metų“ pirmoji recenzija“ kopija, D. Kau-
no autografas (p. 117).

1101. Antanaitis, K. trys Kristijono donelaičio popietės / K. anta-
naitis // Pergalė. – 1989, nr. 3, p. 187.

Minimas D. Kaunas.
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1102. Atkurta lietuvos bibliotekininkų draugija // Bibliotekų dar-
bas. – 1989, nr. 7, p. 2 (virš.).

Draugijos tarybos nariu išrinktas D. Kaunas.

1103. Brogienė, Romana. Paaiškinimai / romana Brogienė // raš-
tai / ieva simonaitytė. – Vilnius, 1989. – t. 4 : ... o buvo taip ; 
ne ta pastogė. – isBn 5-415-00269-3. – P. 584, 586–587, 589, 
593–594, 597. 

Paaiškinimams panaudoti D. Kauno darbai.

1104. Chomičienė, S. Priartėjo mažoji lietuva / s. chomičienė // Pa-
marys. – Šilutė, 1989, lapkr. 7, p. 3.

Minint Šilutės kraštotyros muziejaus atkūrimo 40-metį dalyvavo ir kal-
bėjo D. Kaunas.

1105. Gocentas, Vytautas. iš gardamo, nuo tenenio upės ... / Vytau-
tas gocentas // tarybinė Klaipėda. – 1989, birž. 11, p. 5.

Pasakojime apie autoriaus tėvą apgailestaujama, kad su juo neteko pasi-
matyti D. Kaunui, kurio rūpesčiu paskelbta J. J. Gocento eilėraščių.

1106. Kaltenis, Vytautas. mažosios lietuvos bendrija / Vytautas Kal-
tenis // tiesa. – 1989, spal. 19, p. 3.

Minimas D. Kaunas.

1107. Lietuvos bibliotekininkų draugija atkurta // Bibliotekų dar-
bas. – 1989, nr. 1, p. 14.

Iniciatyvinėje grupėje ir D. Kaunas.

1108. Matulevičius, Algirdas. Komentarai ir paaiškinimai / algirdas 
matulevičius // schneidereit, otto a. Prūsai / Šneidereitas o. – 
Vilnius, 1989. – isBn 5-417-00169-4. – P. 318–319.

Pateikiami D. Kauno duomenys apie Karaliaučiaus leidinius, M. Lie-
tuvoje veikusias kultūros draugijas ir kt. 

1109. Matulevičius, Algirdas. mažoji lietuva XViii amžiuje : lietu-
vių tautinė padėtis. – Vilnius, 1989. – isBn 5-420-00240-X. – 
P. 16, 35, 38, 133, 134.

Minimos D. Kauno publikacijos.

1110. Mėlinauskas, Stasys. „aš bėgdavau žemuogių rinkti ...“ / stasys 
mėlinauskas. – Portr., iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 1989, birž. 
24 (nr. 74/75), p. 5.

Apie M. Jankaus dukterį Elzę Jankutę ir jo muziejų bei muziejaus įkū-
rimo entuziastą D. Kauną.

1111. Mieli skaitytojai / „Bibliotekų darbo“ redakcija // Bibliotekų 
darbas. – 1989, nr. 10, p. 2 (virš.).

D. Kauno pasiūlymai „Bibliotekų darbo“ naujo pavadinimo konkurse. 
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1112. Milius, Vacys. Ketvirtieji mažvydo skaitymai / V. milius // lie-
tuvos istorijos metraštis. – 1988 metai (1989), p. 212.

D. Kaunas skaitė pranešimą. 

1113. Priekulės jubiliejui artėjant // Banga. – gargždai, 1989, bal. 22, 
p. 1.

D. Kaunas dalyvavo pasitarime dėl jubiliejaus organizavimo.

1114. Salagiris, M. martyno Kavolio kronikos / m. salagiris // Ban-
ga. – gargždai, 1989, spal. 7, p. 3.

D. Kauno publikacijos („Kraštotyra“, [T.] 23 (1989), p. 93–95) atpa-
sakojimas. 

1115. Savaitė [P. jakšto 90-mečio iškilmės] // Pamarys. – Šilutė, 1989, 
lapkr. 4, p. 1.

Minimas D. Kaunas. 

1116. Stonkienė, Marija. atsigręžimas į kelią / marija stonkienė // 
Bibliotekų darbas. – 1989, nr. 1, p. 3.

Mokslinėje konferencijoje „Bibliotekinių, bibliografinių ir informacinių 
sistemų tobulinimo kryptys respublikoje“ D. Kaunas skaitė pranešimą apie 
K. Donelaičio „Metų“ pirmąjį leidimą.

1117. Šviesos parnešti gero padaryti : pirmoji Šilutės rajono žemie-
čių šventė : bukletas, Šilutė, 1988 m. spalio 28–30 d. / tekstas 
d. užpelkienės ; dail. i. Penčylaitė ; fotografas a. Būdvytis. – 
Šilutė, 1989. – 1 lap., sulankst. į 14 p. : iliustr.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1118. Tarėsi knygos bičiuliai // Knygnešys. – 1989, nr. 9, p. 14.
Lietuvos savanoriškos knygos bičiulių draugijos suvažiavime pirmininko 

pavaduotoju išrinktas D. Kaunas. 

1119. Televizija : [liepos 10–16 d. programa] // Kalba Vilnius. – 
1989, liep. 7, p. 9.

Valentinos Paukštelytės laidos „Kultūros metraščiai“ apie Mažąją Lietu-
vą, kurioje dalyvavo D. Kaunas, anonsas. 

1120. Vareikienė, Aldona. atkurti miesto [Priekulės] istorinį atvaiz-
dą / a. Vareikienė. – V. maručio nuotr. // Banga. – gargždai, 
1989, liep. 27, p. 3.

Dėl D. Kauno įnašo rengiantis Priekulės 450 m. jubiliejui. 

1121. Zonytė, Juzefa. Prie gimtinės versmės / j. Zonytė // Bibliotekų 
darbas. – 1989, nr. 1, p. 29.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės r. kraštiečių šventėje. 
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1122. Žukas, Vladas. lietuvių knygotyros bruožai / Vladas Žukas. – 
Vilnius : mokslas, 1989. – P. 4. – isBn 5-420-00094-6.

Minimas D. Kaunas – Mažosios Lietuvos spaudos ir bibliotekų istorijos 
tyrinėtojas.

1990

1123. Agluonėnams – 450. – agluonėnai, [1990]. – 1 lap., sulankst. 
į 12 p. : iliustr.

Agluonėniškiai dėkingi žemiečiui D. Kaunui, atskleidusiam Agluonėnų 
istoriją.

1124. „Agluonėnų kaimas (Klaipėdos raj.) pažymėjo 450 metų ju-
biliejų ...“. – (telefax) // gimtasis kraštas. – 1990, liep. 19–25 
(nr. 29), p. 2.

D. Kaunui suteiktas Agluonėnų garbės piliečio vardas.

1125. „Apgynęs disertaciją iš mažosios lietuvos kultūros istori-
jos ...“. – (telefax) // gimtasis kraštas. – 1990, birž. 28–liep. 4 
(nr. 26), p. 2.

Dėl D. Kauno disertacijos.

1126. „Apmaudu, kad mažosios lietuvos tarybos, per metus pada-
riusios daug reikšmingų darbų, veikla visuomenei beveik neži-
noma ...“. – (septynios dienos) // literatūra ir menas. – 1990, 
lapkr. 24 (nr. 47), p. 2.

Tarybos posėdyje D. Kaunas ir kt. piktinosi aplaidumu prižiūrint šio 
krašto kultūros palikimą.

1127. Arnašius, Helmutas ; Semaška, Algimantas. durch litauen 
und ehemaliges ostpreussen : reiseführer / text von Helmut 
arnaszus, algimantas semaška ; fotos: Bernardas aleknavicius 
und mecislovas sakalauskas. – Vilnius : mokslas, 1990. – isBn 
5-420-01025-9. – P. 23, 116 : iliustr.

Minimas ir D. Kaunas.

1128. „Artėjant prie teisybės“ / „Bibliotekų darbo“ redakcija // Biblio-
tekų darbas. – 1990, nr. 2, p. 2 (virš.).

D. Kauno pasiūlymai dėl „Bibliotekų darbo“ pavadinimo pakeitimo.

1129. Besuch am grab eines litauers : [martyno jankaus]. – Vok. – 
christensen’o nuotrauka // flensburger nachrichten. – 1990, 
11. mai (nr. 109), p. 12.

Nuotraukoje prie M. Jankaus kapo trečias iš dešinės D. Kaunas.
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1130. Česnulevičius, Linas. Prūsija lietuvos ir Vokietijos istorijoje / 
linas česnulevičius. – Portr. // mažoji lietuva. – Klaipėda, 
1990, lapkr. 14–21 (nr. 46), p. 5.

Dėl D. Kauno pranešimo mokslinėje konferencijoje Vilniaus universi-
tete.

1131. Genzelis, Bronius. lietuvos pripažinimo vardan / Bronius 
genzelis // tiesa. – 1990, geg. 23, p. 2.

Dėl D. Kauno ir kitų viešnagės Zankelmarko (Vokietija) akademijoje.

1132. Gocentas, Vytautas. Į Vilnių grįžta ... / Vytautas gocentas // 
lietuvos evangelikų kelias. – 1990, nr. l, p. 14.

Minimas D. Kaunas. 

1133. Gubista, K. Kuo prisidedate, kad Bitėnuose atgytų m. jankaus 
spaustuvė? : į tai atsakė žmonės, jau nemažai nuveikę, kad būtų 
atstatytas šis mažosios lietuvos kultūros paminklas / K. gubis-
ta. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 1990, gruod. 30, p. 4–5.

Tarp jų ir D. Kaunas. 

1134. Jonaitis, Baltrus. rengiamės kultūros kongresui / B. jonaitis // 
Bibliotekų darbas. – 1990, nr. l, p. 16.

Apie „Rezoliucijos dėl Lietuvos bibliotekų būklės ir raidos perspektyvų“ 
projektą kalbėjo D. Kaunas.

1135. Kenešis, Albinas. Patriotai ar apsišaukėliai? : apie mažąją lie-
tuvą, ir ne tik apie ją ... / albinas Kenešis. – iliustr. // mažoji 
lietuva. – Klaipėda, 1990, rugpj. 8–15 (nr. 31), p. 6.

Gegužės mėn. Zankelmarko akademijos (Vokietija) surengtame simpo-
ziume pranešimą skaitė D. Kaunas. 

1136. Knyga istorijoje ir kultūroje. – Portr. // Bibliotekų darbas. – 
1990, nr. 12, p. 1–8.

Pokalbyje prie apskritojo stalo dalyvavo ir D. Kaunas.

1137. Lietuvos bibliotekininkų draugija : straipsnių ir dokumentų 
rinkinys. – Vilnius, 1990. – P. 67, 92, 100, 101, 131.

Minimas ir D. Kaunas.

1138. Litauen : tagung vom 11. bis 13. mai 1990 in sankelmark / 
akademie sankelmark im deutschen grenzverein e. V. – san-
kelmark, 1990. – P. 3. – Vok.

Lietuvai skirtos sesijos programoje D. Kauno pranešimas apie Mažosios 
Lietuvos knygą.

1139. Martinkus, Pranas. agluonėnams 450 / P. martinkus // Klai-
pėda. – 1990, liep. 18, p. 4.

Agluonėnų garbės piliečiu tapo D. Kaunas. 
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1140. Masalskis, H. akademie sankelmark – tagung vom 11–13. 05. 
90 „litauen“. – Vok. – aut. nenurodytas // nemuno kraštas. – 
Witzenhausen/Werra, 1990, nr. 1/2, p. 30–31.

Apie D. Kauno dalyvavimą Sankelmarko konferencijoje. 

1141. Matekūnaitė, Aleksandra. ar nepavėluos? / a. matekūnaitė // 
Knygnešys. – 1990, nr. 2, p. 5.

Apie D. Kauno knygos „Donelaičio žemės knygiai“ leidimo sunkumus. 

1142. Matutis, Vidmantas. Į senus agluonėnus, į šimtmečių šven-
tę : fotoreportažas / Vidmantas matutis. – nuotr. // Banga. – 
gargždai, 1990, liep. 21, p. 3.

Agluonėnų garbės piliečio D. Kauno portretas.

1143. Mažvydo skaitymai, 1989 : [pakvietimas-programa]. – Vilnius, 
1990. – 4 p. 

D. Kauno pranešimai. 

1144. Pilaitis, Gediminas. agluonėnams – 450 metų / g. Pilaitis. – 
Bernardo aleknavičiaus nuotr. // tiesa. – 1990, liep. 18, p. 2.

Agluonėnų garbės piliečio vardas suteiktas dr. D. Kaunui.

1145. Pocytė, Silva. agluonėnai : kaimas nacių valdymo metais / 
s. Pocytė // Klaipėda. – 1990, rugpj. 8, p. 6.

Naudotasi D. Kauno publikacijomis ir patarimais. 

1146. Puteikienė, D. Šeštieji mažvydo skaitymai / d. Puteikienė. – 
iliustr. // Bibliotekų darbas. – 1990, nr. 2, p. 22–23.

D. Kaunas skaitė pranešimą apie pirmąjį lietuvišką laikraštį „Lietuvi-
ninkų Prietelis“ (1849). 

1147. Rankraščių skyriaus rinkinių rodyklė / Vilniaus universitetas ; 
sudarė nijolė Šulgienė. – Vilnius, 1990. – P. 21, 41, 55.

Informacija apie D. Kauno rankraščių fondą. 

1148. Reisgys, Jurgis. ten, ant Priekulės bokšto / jurgis reisgys ; 
parengė Kazys Budginas. – Portr. // Banga. – gargždai, 1990, 
saus. 23, p. 3.

Atsiminimų autoriaus nuomone, išsamią Priekulės istoriją tegali para-
šyti D. Kaunas. 

1149. Sinkevičius, Klemensas. ilgai rengtas, ilgai lauktas [kultū-
ros kongresas] / K. sinkevičius // Bibliotekų darbas. – 1990, 
nr. 7/8, p. 7.

Minimas D. Kauno pranešimas apie knygos tyrinėjimus. 
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1150. Sveikiname naujai išrinktus universiteto mokslo tarybos na-
rius. linkime vaisingo darbo, sveikatos ir ištvermės! // universi-
tas Vilnensis. – 1990, gruod. 19 (nr. 17/18), p. 6.

Tarp jų ir D. Kaunas.

1151. Vareikienė, Aldona. domas Kaunas – mokslų daktaras / a. Va-
reikienė // Banga. – gargždai, 1990, liep. 25, p. 1. 

1152. Vilniaus universitete : informacija // Bibliotekų darbas. – 1990, 
nr. 10, p. 8.

D. Kaunas naujai įkurtos Knygotyros ir bibliografijos katedros vedėjas 
(nuo 1990 m. rugsėjo 1 d.). 

1153. Zovienė, Danutė. Priekulei – 450 metų : teminė ekslibrisų paro-
da / danutė Zovienė. – iliustr. // tiesa. – 1990, geg. 25, p. 3.

Parodoje eksponuoti ir D. Kaunui skirti ekslibrisai. 

1154. Žukas, Vladas. domas Kaunas – istorijos mokslų daktaras / 
V. Žukas. – Portr. // Bibliotekų darbas. – 1990, nr. 9, p. 19–20.

Dėl D. Kauno disertacijos „Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 
1808–1919 m.“. 

1155. Объявления о защитах диссертаций на соискании ученой 
степени доктора наук. – Rus. // Бюллетень Высшей аттеста-
ционной комиссии при Совете Министров СССР. – 1990,  
№ 3, p. 65.

1991

1156. Braziūnienė, Alma. Knygotyrininkų gretos gausėja / alma Bra-
ziūnienė // tarp knygų. – 1991, nr. 12, p. 33.

Dėl D. Kauno pranešimo kasmetiniame knygotyros seminare.

1157. Dėl pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties // lietu-
vos aidas. – 1991, birž. 20, p. 7.

Sudaryta minėjimo komisija, kurios nariu išrinktas D. Kaunas.

1158. Gocentas, Vytautas. martynui jankui pagerbti, lietuvybės dar-
bams atminti / Vytautas gocentas // Knygnešys. – 1991, nr. 8, 
p. 46. 

D. Kauno įnašas renkant medžiagą apie M. Jankų.

1159. Information about scientists of the university / Vilnius univer-
sity. – Vilnius : Vilnius university Press, 1991. – P. 13. – angl.

Apie D. Kauną bei kitus mokslo daktarus ir profesorius. 

1160. Jusytė, Aldona. ar dėtis kryžių ant pečių? / aldona jusytė // 
Knygnešys. – 1991, nr. 1, p. 46.

D. Kauno mintys dėl Lietuvos knygos draugijos ateities. 
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1161. domas Kaunas : knygotyrinė lituanika Vokietijos bibliotekose ir 
archyvuose = Bibliological lithuanics in the libraries an archives of 
germany. – Portr. // septintasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumas = 7th lithuanian symposium on arts and sci-
ences : [biografijų rinkinys]. – Vilnius ; Kaunas, 1991. – P. 233.

D. Kauno biografijos duomenys.

1162. Lauraitis, Antanas. saugo brangų turtą / antanas lauraitis. – 
iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 1991, birž. 4.

M. Jankaus muziejaus vedėja Birutė Žemgulienė dėkinga D. Kaunui 
už paramą. 

1163. Lietuvininkai ir mažoji lietuva amžių bėgyje : (konferencijos 
pranešimai) : Klaipėda, 1989 m. gruodžio 8–9 d. / Klaipėdos  
i. simonaitytės viešoji b-ka. lietuvininkų bendrija „mažoji lie-
tuva“. – Klaipėda, [1991]. – P. 4, 7, 11, 13, 30.

Minimas D. Kaunas ir jo darbai.

1164. Lietuvininkais esame mes gimę ... : mažosios lietuvos reikalų 
tarybos 1991 m. kovo 8 d. pareiškimas // Kauno aidas. – 1991, 
kovo 22–29, p. 1–2.

Pareiškimą pasirašė ir D. Kaunas. 

1165. Lietuvių ekslibrisas / sudarytojas, tekstų autorius ir dailininkas 
Vincas Kisarauskas. – Vilnius : Vaga, 1991. – P. 13, 179.

D. Kauno nuomonė dėl pirmųjų ekslibrisų atsiradimo Mažojoje Lietu-
voje bei Onos Šimaitytės-Račkauskienės ekslibrisas, skirtas D. Kaunui. 

1166. Lietuvninkaitė, Nijolė. „tarp knygų“ ir mes, bibliotekininkai / 
nijolė lietuvninkaitė // tarp knygų. – 1991, nr. 12, p. 33.

Dėl D. Kauno darbų įvertinimo.

1167. Lietuvos kultūros kongresas. – [Vilnius, 1991]. – isBn 5-89942-
623-3. – P. 421, 428.

Dėl D. Kauno pranešimo bei jo publikacijų.

1168. „Metų pradžioje Vasario 16-osios proga Vilniaus universitete 
Bibliotekininkystės katedros iniciatyva saulėtekio alėjos pirmuo-
siuose rūmuose buvo atidaryta Vaclovo Biržiškos auditorija“ : ži-
nutė // literatūra ir menas. – 1991, gruod. 21 (nr. 51), p. 2.

Tarp V. Biržiškos mokslinio seminaro pranešėjų D. Kaunas.

1169. Navickienė, Aušra. [Knygotyros] seminaras P. smuglevičiaus 
salėje / aušra navickienė // literatūra ir menas. – 1991, lapkr. 
16 (nr. 46), p. 9.

Organizatorius D. Kaunas. 
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1170. Nestler, Friedrich ; Pannier, Gertrud. chronik und biblio-
graphisches Verzeichnis der Veröffentlichungen, dissertationen, 
diplomarbeiten und abschlussarbeiten, 1980–1990. – Berlin : 
Humboldt-universität. institut für Bibliothekswissenschaft und 
wissenschaftliche information, 1991. – P. 10, 17. – Vok.

Užregistruotos D. Kauno publikacijos. 

1171. Pagerbiant senuosius lietuvininkus // Banga. – gargždai, 1991, 
rugpj. 10, p. 3.

alb. stubros straipsnio „Klaipėda“ (1991 11 27) anotacijoje minimi 
d. Kauno darbai.

1172. Septintasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : 
programa : 1991 m. gegužės 23–30 dienomis. – Vilnius, 1991. – 
P. 34.

Minimas D. Kauno pranešimas „Knygotyrinė lituanika Vokietijos 
biblio tekose ir archyvuose“. 

1173. Stonienė, Vanda. „ryto“ spaustuvei – buvusiai ir esamai / Van-
da stonienė // tarp knygų. – 1991, nr. 12, p. 18.

D. Kauno mintys apie spaustuvę ir J. Steponavičiaus leidinį „Ryto akci-
nė bendrovė Klaipėdoje“ (1991). 

1174. Stribrny, Wolfgang. friedrich der große genießt hohes anse-
hen : an der universität Wilna Wurde über litauen und Preußen 
diskutiert / Wolfgang stribrny. – Vok. // Kulturpolitische Kor-
respondenz : Berichte, meinungen, dokumente. – Bonn, 1991, 
15 jan. (nr. 782), p. 8.

Minimas D. Kauno pranešimas „Lietuviškos kultūros Rytų Prūsijoje eg-
zistavimo klausimu“, skaitytas konferencijoje „Prūsija Lietuvos ir Vokietijos 
istorijoje“ (Vilniaus universitetas, 1990.XI.12–19). 

1175. Stubra, Albinas. Pavakarys lūžų kapinaitėse / albinas stubra. – 
nuotr. autoriaus // Klaipėda. – 1991, liep. 27, p. 3.

D. Kaunas, pasinaudodamas surinkta medžiaga, nustatė Jono Birškaus 
palaidojimo vietą.

1176. Tallat-Kelpšaitė, Zita. dažais kvepiantis laikraštis [„Klaipėda“] 
vidurnaktį / Z. tallat-Kelpšaitė // Klaipėda. – 1991, spal. 19, 
p. 2.

„Ryto“ spaustuvės renginyje kalbėjo D. Kaunas. 

1177. Žostautaitė, Petronėlė. „tilžės keleivis“ ir kiti įamžinti tragišką 
jagomastų šeimos likimą / P. Žostautaitė. – Vytauto gocento 
nuotr. // dienovidis. – 1991, geg. 18–24 (nr. 19), p. 5.

D. Kauno duomenys apie Jagomastų gyvenimą Vilniuje. 
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1178. Мулина, Т. В. Реферат книги : Домас Каунас. Развитие литов-
ской книги Малой Литвы в 1908–1919 гг. : автореферат дис-
сертации ... д-ра исторических наук / Т. В. Мулина. – Rus. // 
Научно-технические достижения и передовой опыт в области 
издательского дела полиграфической промышленности и книж-
ной торговли : информ. сборник. – Вып. 1 (1991), p. 16–26.

1992

1179. Bačytė, E. tau dainuosiu dainą, šviesią nuo meilės rūsčiosios ... : 
johaneso Bobrovskio 75-mečiui / e. Bačytė. – Vytauto gocento 
nuotr. // tiesa. – 1992, bal. 9, p. 2.

Rašytojui skirtos konferencijos dalyvių (ir D. Kauno) išvyka į vietas, kur 
gyveno J. Bobrovskis.

1180. Glosienė, Audronė. Vaclovo Biržiškos mokslinis seminaras / 
audronė glosienė // tarp knygų. – 1992, nr. 1, p. 34.

Dėl D. Kauno pranešimo.

1181. Information about scientists of the university / Vilnius univer-
sity. – [2rd rev. ed.]. – Vilnius : Vilnius university Press, 1992. – 
P. 13. – angl.

Apie D. Kauną bei kitus mokslo daktarus ir profesorius. 

1182. Kastanauskaitė, Danutė. Bibliotekininkystės ir bibliografijos 
specialybės katedros 1987–1988 metais : kronika / danutė Kas-
tanauskaitė // Knygotyra. – [t.] 18 (1992), p. 124–127.

Minimi 1987 m. D. Kauno leidiniai.

1183. „Knygotyrininko domo Kauno „lietuviškosios knygos isto-
riją“ išleido [Vilniaus universitetas] ...“ // gimtasis kraštas. – 
1992, kovo 5–11 (nr. 10), p. 2. 

1184. Kunčinas, Jurgis. ne tik meksikos šešėlyje : pabiros iš frankfur-
ter Budimesse 92 / jurgis Kunčinas // 7 meno dienos. – 1992, 
spal. 30, p. 4.

Pateiktos D. Kauno mintys apie lietuviškų knygų prekybą prieš keletą 
šimtmečių.

1185. Lieponis, A. lietuviški atspaudai j. Bobrovskio pase ir kūrybo-
je / a. lieponis // metai. – 1992, nr. 6, p. 159.

Dėl D. Kauno pranešimo konferencijoje „J. Bobrowskio knygų pa-
saulis“. 

1186. Lietuvos bibliotekininkų, bibliografų, knygotyrininkų ir infor-
matikų disertacijos 1960–1990 : (bibliografija) / lietuvos na-
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cionalinė martyno mažvydo biblioteka ; Vilniaus universiteto 
informacijos sistemų katedra ; sudarė olga Vilkina. – Vilnius, 
1992. – 15 p.

P. 7, Nr. 17 ir p. 11, Nr. 39 – D. Kauno disertacijos. 

1187. Lietuvos istorikų disertacijos, 1940–1990 : bibliografija / sud. 
e. Karaciejūtė. – Vilnius : lnB, 1992. – P. 33.

D. Kauno kandidato disertacija (Nr. 161).

1188. Mėčius, R. ; Navickas, S. ; Virketis, J. jubiliejus, kurio laukė-
me / r. mėčius, s. navickas, j. Virketis // Žemaitis. – Plungė, 
1992, rugs. 12, p. 1.

Miesto savivaldos jubiliejuje dalyvavo ir kalbėjo D. Kaunas. 

1189. Navickienė, Aušra. antrasis knygotyros seminaras / aušra 
navickienė // literatūra ir menas. – 1992, gruod. 5 (nr. 49), 
p. 13.

Organizatorius D. Kaunas.

1190. Plungės savivaldai 200 metų : mokslinės konferencijos (Plungė, 
1992 09 06) : programa. – Plungė, 1992. – 3 p.

D. Kauno pranešimas „Plungėje išleistos knygos (iki 1940 m.)“. 

1191. Rimavičius, Vytautas. ievos simonaitytės „penktojo sūnaus“ 
prisiminimai : prisiminimai, laiškai, eilėraščiai / V. rimavi-
čius. – [gargždai], 1992. – P. 43–44.

Minimas D. Kaunas, kuriam suteikiamas Agluonėnų garbės piliečio 
vardas.

1192. Stoškus, Krescencijus. dar sykį apie „Vieno klubo galą“ / 
K. stoškus // literatūra ir menas. – 1992, birž. 20 (nr. 25), 
p. 15.

Savarankiško Bibliografijos instituto projektą parėmė D. Kaunas ir kt.

1193. Šimėnas, Voldemaras. Konferencija „Prūsija lietuvos ir Vo-
kietijos istorijoje“ / V. Šimėnas // lietuvos istorijos metraštis. – 
1990 metai (1992), p. 220.

D. Kaunas skaitė pranešimą „Dėl lietuviškos kultūros Rytų Prūsijoje 
egzistavimo“. 

1194. Užpelkienė, Dalia. dovana Knygos muziejui / dalia užpelkie-
nė // skalvos keleivis. – Šilutė, 1992, kovo 12, p. 8.

D. Kauno iš asmeninės bibliotekos Knygos muziejui dovanota V. Sidzi-
kausko knyga „Klaipėdos krašto ūkis seniau ir dabar“.

1195. Žukas, Vladas. su Knygų rūmais atsisveikinant / V. Žukas // 
literatūra ir menas. – 1992, liep. 18 (nr. 29), p. 3.

D. Kaunas apie Knygų rūmų likimą.
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1993

1196. Bagdonavičius, Vacys. „nors pelenu, tačiau esu namuos“ / 
Vacys Bagdonavičius // literatūra ir menas. – 1993, birž. 5 
(nr. 23), p. 2.

M. Jankaus pelenų perlaidojime kalbėjo D. Kaunas. 

1197. Balbierius, Alius. Bibliotekų skurdas be spindesio, arba keli 
faktai ir mintys apie liūdną šių kultūros institucijų dabartį / 
alius Balbierius // literatūra ir menas. – 1993, gruod. 4 (nr. 4), 
p. 2.

D. Kaunas apie bibliotekas.

1198. Glosienė, Audronė. aptarta knygų prekybos istorija / audronė 
glosienė // tarp knygų. – 1993, nr. l, p. 44.

D. Kaunas supažindino su nauja medžiaga iš Vokietijos archyvų.

1199. Information about scientists of the university / Vilnius univer-
sity. – 3rd rev. ed. – Vilnius : Vilnius university Press, 1993. – 
P. 24. – angl.

Apie D. Kauną bei kitus mokslo daktarus ir profesorius.

1200. Kacevičiūtė-Košinskienė, Elena. lietuvos bibliotekininkų 
draugijoje / e. Kacevičiūtė // tarp knygų. – 1993, nr. 2, p. 41.

Draugijos pirmininko D. Kauno informacija. 

1201. Kastanauskaitė, Danutė. Bibliotekininkystės ir bibliografijos 
specialybės katedros 1989–1990 metais : kronika / danutė Kas-
tanauskaitė // Knygotyra. – [t.] 19 (1993), p. 116–120.

Rašoma ir apie D. Kauną (p. 116, 117, 119, 120). 

1202. Kaunas, domas. – angl. // Who’s Who in the european in-
formation World 1994. – 1st ed. – [london ; Washington], 
1993. – isBn 1-870889-36-3. – P. 242.

1203. Košinskienė, Elena. Kantrybė turi ribas : kultūros ir mokslo 
pasitarimas seime / elena Košinskienė // tarp knygų. – 1993, 
nr. 6, p. 8.

Bibliotekų reikalus Seime gynė LBD pirmininkas D. Kaunas.

1204. Lietuvos bibliotekininkų delegacija jūrmaloje : [nuotrauka] / 
d. Kaunas // tarp knygų. – 1993, nr. 7, p. 10.

1205. Lietuvos bibliotekų fondų istorija XiX amžiuje : tarptautinė 
mokslinė konferencija, Vilnius, 1993.12.14–15 : programa / 
lietuvos respublikos kultūros ir švietimo m-ja. lietuvos nacio-
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nalinė martyno mažvydo b-ka. – Vilnius, 1993. – lygiagr. teks-
tas angl. – P. 3.

D. Kauno pranešimas „Asmeninių bibliotekų fondų tyrimo problemos 
Lietuvoje“. 

1206. Mainau. – (Knygų kioskas) // Knygnešys. – 1993, nr. 2, p. 16. 
d. Kauno pasiūlymai ir pageidavimai.

1207. Mėlinauskas, Stasys. „esi namuos – po stogu lietuvos ...“ / 
stasys mėlinauskas // Pamarys. – Šilutė, 1993, birž. 2 (nr. 43), 
p. 1.

M. Jankaus palaikų perlaidojimo ceremonijoje kalbėjo D. Kaunas. 

1208. Misiūnas, Remigijus. trečiasis knygotyros seminaras / r. mi-
siūnas // tarp knygų. – 1993, nr. 12, p. 35, 36.

Pranešimą apie „Aušros“ redaktorių Jurgį Mikšą skaitė D. Kaunas. 

1209. Mozūraitė, Vita. antrasis Vaclovo Biržiškos mokslinis semina-
ras / V. mozūraitė // tarp knygų. – 1993, nr. l, p. 40.

Seminare pasisakė ir D. Kaunas. 

1210. Pėteraitis, Vilius. Kodėl aš einu į kopas? : interviu / užrašė 
l. armonaitė // atgimimas. – 1993, rugpj. 18, p. 8.

Minimas D. Kaunas. 

1211. Das Preussenland – seine identität in geschichte und gegen-
wart : im Zusammenarbeit mit der Vereinigung tagung „Borus-
sia“, allenstein, von 26. bis 28. februar 1993 in travemünde / 
ostsee-akademie. – lübeck-travemünde, 1993. – P. 3. – Vok.

Programa; sekcijai vadovavo ir pranešimą apie Mažąją Lietuvą skaitė 
D. Kaunas. 

1212. „Rugsėjo 9 d. įvyko pirmasis po vasaros atostogų lietuvos ra-
šytojų sąjungos valdybos posėdis“ / rs // literatūra ir menas. – 
1993, rugs. 18 (nr. 28), p. 13.

Dėl D. Kauno pastangų padėti bibliotekoms.

1213. Saudargas, Povilas. lietuvos bibliotekininkų draugijoje / P. sau-
dargas // tarp knygų. – 1993, nr. 12, p. 35.

Minimi D. Kauno – LBD draugijos pirmininko – darbai. 

1214. Seliukaitė, Irena. Kviečiame į talką / i. seliukaitė // tarp kny-
gų. – 1993, nr. 12, p. 4.

Paminėta D. Kauno parengta knygelė „Agluonėnai“ (1984).

1215. Urbonavičiūtė, S. Kultūros ir mokslo pasitarimas seime : tikras 
kūrėjas rūko „Primą“ ir kuria / s. urbonavičiūtė // lietuvos ry-
tas. – 1993, bal. 29, p. 2.

Seime kalbėjo LBD pirmininkas D. Kaunas. 
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1216. Užpelkienė, Dalia. Knygotyros seminaras [skirtas „aušros“ 
110-osioms metinėms] / d. užpelkienė // Pamarys. – Šilutė, 
1993, spal. 30, p. 3.

Atskleistas D. Kauno pranešimo apie Jurgį Mikšą turinys.

1994

1217. Banionytė, Emilija. lBd taryboje / emilija Banionytė // tarp 
knygų. – 1994, nr. 12, p. 31.

Minimas ir D. Kaunas.

1218. Bibliotekininkystė lietuvoje : studijos ir praktika / parengė 
elena stasiukaitienė, ilona Žaltauskaitė // tarp knygų. – 1994, 
nr. 12, p. 6, 7.

Dėstytojų ir bibliotekininkų pokalbyje dalyvavo ir D. Kaunas. 

1219. Braziūnienė, Alma. Bibliofilija be atspalvių / alma Braziūnie-
nė // literatūra ir menas. – 1994, saus. 8 (nr. 2), p. 14.

Minimas D. Kaunas.

1220. Dapkutė, A. Knygų likimai : [dėl Vinco Kisarausko ir gražinos 
didelytės darbų, skirtų knygoms, parodai]. – aut. nenurody-
tas. – iliustr. // amžius. – 1994, kovo 19–25 (nr. 11), p. 20.

Renginio atidaryme pristatyta D. Kauno knyga „Donelaičio žemės 
knygiai“.

1221. Jockus, Arvydas. lietuvos bibliotekos – sovietinės literatūros 
sandėliai / arvydas jockus // lietuvos aidas. – 1994, gruod. 20, 
p. 17.

Pokalbis su LBD pirmininku D. Kaunu.

1222. Kaltenis, Vytautas. nuo kada kapinėse tuokiamasi? / Vytautas 
Kaltenis // tiesa. – 1994, saus. 27, p. 9.

D. Kaunas apie I. Simonaitytės motinos (Ievos Simonait) palaidojimo 
vietą, kur dabar stovi Santuokų rūmai.

1223. Kenešis, Albinas. Įžymaus bibliofilo [jono Birškaus] sodyba 
išliko / albinas Kenešis. – iliustr. // Klaipėda. – 1994, bal. 12, 
p. 20.

Autorius prieštarauja D. Kauno teiginiui „Donelaičio žemės knygiuose“, 
kad J. Birškaus sodyba neišliko. 

1224. Kiaupa, Zigmantas. Plungės savivaldai – 200 metų / Z. Kiau-
pa // lietuvos istorijos metraštis. – 1992 metai (1994), p. 280–
281.

Mokslinėje konferencijoje 1992 m. rugsėjo 6 d. D. Kaunas skaitė prane-
šimą apie Plungėje iki 1940 m. išleistas knygas. 



202 Literatūra  apie  Domą K auną 203

1225. Knygnešių dieną – mokslinė konferencija [Vilniaus universite-
te] / br. // tiesa. – 1994, kovo 24, p. 5. 

Tarp pranešėjų paminėtas D. Kaunas.

1226. Knygos likimas / rm. // tiesa. – 1994, kovo 11, p. 8.
Kultūros istorikas D. Kaunas per parodos, kurioje eksponuoti V. Kisa-

rausko ir G. Didelytės darbai, atidarymą pristatė savo knygą „Donelaičio 
žemės knygiai“, dedikuotą V. Kisarauskui. 

1227. Kriaučiūnienė, Živilė. mažosios lietuvos lietuviai / Živilė 
Kriaučiūnienė. – nuotr. // diena. – 1994, liep. 26, p. 6.

Mažosios Lietuvos reikalų tarybai priklauso ir D. Kaunas. 

1228. Krivickienė, Virginija. lietuviškos spaudos atgavimo 90-me-
tis / Virginija Krivickienė // lietuvos rytas. – 1994, kovo 16, 
p. 13.

VU Žurnalistikos instituto konferencijoje pranešimą apie knygnešius 
skaitė ir D. Kaunas.

1229. Lukšytė-Meiliūnienė, Agnė. lietuvių leidiniai australijoje / 
a. lukšytė-meiliūnienė ; [su domo Kauno prier. apie aut.]. – 
Portr. // tarp knygų. – 1994, nr. 3, p. 31–32.

Minimas D. Kaunas.

1230. M. Lietuvos fondas praneša // lietuvių balsas. – chicago, 1994, 
geg. 12 (nr. 10), p. 5.

Tarp ruošiamų spaudai knygų ir D. Kauno „Mažosios Lietuvos knyga“. 

1231. Musteikytė, D. lietuvos bibliotekininkystė: ar yra kelias iš akla-
vietės? / d. musteikytė // diena. – 1994, gruod. 21 (nr. 122), 
p. 12.

Minimas D. Kaunas – LBD pirmininkas.

1232. Pilaitienė, Aušra. nesutardami, kiek dar statyti bibliotekų, 
klaipėdiečiai prašė patarimų iš sostinės / a. Pilaitienė // lietuvos 
rytas. – 1994, kovo 2, p. 35.

Diskusijoje dalyvavo ir LBD pirmininkas D. Kaunas.

1233. Pocytė, Silva. agluonėnai : kaimas istorijos pagairėje (1939–
1990) / s. Pocytė. – Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 1994. – 
isBn 9986-499-08-9. – P. 6, 7, 87, 88, 95, 104, 121, 122. 

Naudotasi D. Kauno publikacijomis ir patarimais. 

1234. Rupšytė, Laimutė. Pirmasis lietuviškas laikraštis / laimutė 
rupšytė // Voruta. – 1994, liep. 1–15 (nr. 25/26), p. 13.

Remiamasi D. Kauno išaiškintais duomenimis.

1235. Sausio mėnesio knygos // Knygnešys. – 1994, nr. 2/3, p. 8–9.
Minimos ir D. Kauno knygos. 
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1236. 60th general conference, 21–27 august 1994, Havana : list of 
participants / ifla. – Havana, 1994. – P. 35. – angl.

Lietuvos delegacijoje – D. Kaunas. 

1237. Siraitienė, Sofija. Po knygos ženklu : savaitgalio parodų gidas / 
s. siraitienė. – iliustr. // respublika. – 1994, kovo 12, p. 13.

Paminėta greit pasirodysianti D. Kauno knyga „Donelaičio žemės 
knygiai“. 

1238. Susitiko knygos mylėtojai // Kauno diena. – 1994, lapkr. 29, 
p. 5.

Apie Vilniaus ir Kauno bibliofilų klubų narių susitikimą, kuriame da-
lyvavo ir D. Kaunas.

1239. Voverienė, Ona. Bibliotekininkystė kryžkelėje / o. Voverienė // 
mokslo lietuva. – 1994, gruod. 14, p. 7.

Diskusija su LBD pirmininku D. Kaunu.

1240. Zaveckienė, Žiedūnė. giliau į knygotyrą / Ž. Zaveckienė // 
tarp knygų. – 1994, nr. 12, p. 33.

D. Kauno pasisakymai 4-ajame knygotyros seminare. 

1241. Žemaitytė, Agnė. „nei merdinčios, nei klestinčios ...“ / agnė 
Žemaitytė // respublika. – 1994, gruod. 17.

LBD pirmininko D. Kauno pasisakymas konferencijoje bibliotekų klau-
simais. 

1995

1242. Agenda : collogny on yiddish culture, Vilnius, 2–5 may 1995 / 
Parliamentary assembly of the council of europe. committee on 
culture and education. – Vilnius, 1995. – 8 p. : schem. – angl.

Programa-pranešimas apie D. Kauno lietuviškos knygos 450 metų ju-
biliejų, p. 3.

1243. Albrecht, Dietmar. Wege nach sarmatien. : Zehn tage Preus-
senland : orte, texte, Zeichen / dietmar albrecht. – lüneberg : 
institut nordostdeutsches Kulturwerk, 1995. – 317 p. – Vok. – 
isBn 3-922296-85-8.

Tarp žmonių, kurie padėjo parengti knygą, Domas Kaunas.

1244. Aleksėjūnienė, Aldona. Bitėnai : atgimsta m. jankaus spaustu-
vė / aldona aleksėjūnienė // lietuvos rytas. – 1995, vas. 1, p. 7.

Dėl D. Kauno pastangų atkuriant spaustuvę.

1245. Antanaitis, K. iš trijų premijų – dvi klaipėdiškiams / K. anta-
naitis // Klaipėda. – 1995, liep. 17 (nr. 163), p. 13.

Pirmoji – vilniečiui D. Kaunui.
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1246. Černeckis, Gintautas. iš žemaičių bibliofilų gyvenimo / gin-
tautas černeckis // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1995, bal. 29, 
p. 5; liep. 22, p. 5.

Minimas D. Kaunas. 

1247. Dainauskas, Jonas. jei nebūtų mažosios – nebūtų didžiosios / 
jonas dainauskas. – iliustr. // draugas. – chicago, 1995, spal. 
14, priedas „mokslas, menas, literatūra“.

Dėl M. Lietuvos fondo premijų laureatų, tarp jų ir D. Kauno, darbų. 

1248. Darbingas mažosios lietuvos fondas // tėviškės žiburiai. – to-
rontas, 1995, spal. 17, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas. 

1249. Dėl valstybės stipendijų skyrimo mokslininkams : potvarkis / 
lietuvos respublikos ministras pirmininkas adolfas Šleževi-
čius // mokslo lietuva. – 1995, vas. 28 (nr. 4), p. 4.

Stipendija skiriama ir D. Kaunui.

1250. Gaižutis, Algirdas. „Praeitą savaitę kultūros tėkmė sroveno 
įprasta vaga ...“ / algirdas gaižutis // literatūra ir menas. – 
1995, vas. 25 (nr. 8), p. 2.

Tarp Nacionalinės premijos laureatų ir D. Kaunas.

1251. Girininkienė, Vida. dvasios aristokratai / Vida girininkienė. – 
onos Pajedaitės nuotr. // literatūra ir menas. – 1995, liep. 22 
(nr. 29), p. 16.

Tarp bibliofilų ir D. Kaunas. 

1252. Grėbliūnas, Alijušas. The heaviest Book / alijušas grėbliū-
nas. – angl. – iliustr. // lithuania in the World. – Vilnius, 
1995, vol. 3, nr. 1, p. 55.

Remiamasi D. Kauno žiniomis apie sunkiausią Lietuvos knygą „Amži-
noji Rambyno kalno knyga“, laikomą M. Mažvydo bibliotekoje.

1253. Jubiliejiniai Vydūno draugijos vakarai / dŽ informacija // do-
nelaičio žemė. – 1995, kovas (nr. 3), p. 2.

Jubiliejiniame vakare kalbėjo ir prof. D. Kaunas.

1254. Kastanauskaitė, Danutė. Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto katedros, 1991–1992 : kronika / danutė Kastanaus-
kaitė // Knygotyra. – [t.] 21 (1995), p. 172–174.

Rašoma ir apie D. Kauno veiklą.

1255. Kastanauskaitė, Danutė. Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto katedros 1993 metais : kronika / danutė Kastanaus-
kaitė // Knygotyra. – [t.] 22 (1995), p. 166–172.

Rašoma ir apie D. Kauno veiklą. 
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1256. Kaukas, Kostas. dirbti skatinančios premijos / Kostas Kau-
kas // Klaipėda. – 1995, gruod. 15.

Mažosios Lietuvos fondo įsteigta Vydūno premija įteikta D. Kaunui. 

1257. Kaukas, Kostas. Veikliausių užsienio lietuvininkų suvažiavi-
mas : lietuvininkai užsienyje / Kostas Kaukas // Klaipėda. – 
1995, spal. 28, p. 5.

Prof. D. Kaunui už studiją „Mažosios Lietuvos knyga : 1547–1940 m.“ 
įteikta vienkartinė Vydūno premija.

1258. Kaunas, domas // Kas yra kas lietuvoje, [19]95/[19]96 = 
Who is Who in lithuania. – Kaunas, 1995. – isBn 9986-709-
00-8. – P. 255. 

1259. Kaunas, domas. – Portr. // Komunikacijos fakultetas 1995 me-
tais. – Vilnius, 1995. – P. 29–30. 

Minimas ir kt. puslapiuose. 

1260. Kaunas, domas. – angl. // Who’s Who in the european in-
formation World 1995/96. – 2nd ed. – [london ; Washington], 
1995. – isBn 1-870889-51-7. – P. 333. 

1261. Lietuvininkų žodis : [etnografinės medžiagos rinkinys] / pa-
rengė Kazys grigas, Zita Kelmickaitė, Bronislava Kerbelytė, 
norbertas Vėlius. – Kaunas, 1995. – isBn 9986-475-04-X. – 
P. 321–339.

Nurodytos D. Kauno pateiktos nuotraukos bei jų reprodukcijos.

1262. Lietuvos turtai : kalba ir etninė patirtis // lietuvos rytas. – 
1995, geg. 5, p. 7.

Dėl D. Kauno pranešimo, skaityto gegužės 4 d. Europos Tarybos Parla-
mentinės asamblėjos kultūros ir švietimo komiteto posėdyje Vilniuje. 

1263. Lozoraitis, J. išgelbėtos, bet nereikalingos ... / j. lozoraitis // 
respublika. – 1995, rugpj. 10, p. 15.

D. Kauno mintys apie knygų išsaugojimą.

1264. Mažosios lietuvos fondas praneša // lietuvių balsas. – chica-
go, 1995, saus. 15 (nr. 1).

D. Kauno knygos anonsas.

1265. martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubi-
liejaus valstybinė programa. – Vilnius : lietuvos kultūros m-ja, 
1995. – 29 p.; literatūra ir menas. – 1995, spal. 21, p. 12–13.

Dėl D. Kauno pareigų ir planuojamų išleisti jo leidinių. 
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1266. Mikoliūnas, A. minėsime pirmosios lietuviškos knygos jubi-
liejų / a. mikoliūnas // Vakarinės naujienos. – 1995, birž. 30, 
p. 2.

Minimas D. Kaunas. 

1267. MLR [mažosios lietuvos rezistencijos] sąjūdžio ir ml fondo su-
važiavimas / e. j. // lietuvių balsas. – chicago, 1995, rugs. 14, 
p. 4.

Dalyvavo ir apie Karaliaučiaus kraštą kalbėjo D. Kaunas. 

1268. Namikas, J. leidinys apie „aušrą“ / j. namikas // respubli-
ka. – 1995, liep. 18 (nr. 166), p. 17.

Dėl D. Kauno bendradarbiavimo leidžiant 29-ąjį „Knygotyros“ tomą. 

1269. Nomicaitė, Rita. muzikologei – mažosios lietuvos fondo 
konkurso premija [antroji] / rita nomicaitė. – a. Buntinaitės 
nuotr.: d. Petrauskaitė ir d. Kaunas // lietuvos rytas. – 1995, 
spal. 6, p. 30.

Pirmoji premija – D. Kaunui.

1270. Norkevičius, Julius. neleisime žlugti universitetui, – pasakė 
šalies premjeras adolfas Šleževičius, kalbėdamas mokslo tarybos 
ir senato bendrame posėdyje / julius norkevičius // diena. – 
1995, geg. 30, p. 6.

Posėdyje pasisakė ir D. Kaunas. 

1271. Paskirtos 1994 metų lietuvos nacionalinės mokslo premijos : 
dešimt darbų, dvidešimt septyni laureatai // lietuvos rytas. – 
1995, saus. 25, p. 3. 

Tarp jų D. Kaunas.

1272. Paskirtos Vydūno premijos // diena. – 1995, liep. 18, p. 6. 
Tarp laureatų D. Kaunas. 

1273. Pėteraitis, Vilius. dr. Vydūno premijos / V. Pėteraitis // dieno-
vidis. – 1995, liep. 14, p. 16.

Pirmoji premija – D. Kaunui. 

1274. Pėteraitis, Vilius. mažosios lietuvos fondo dr. Vydūno premi-
jos / V. Pėteraitis // Voruta. – 1995, rugpj. 1–18 (nr. 28/29), 
p. 8.

Pirmoji premija – D. Kaunui. 

1275. Pilaitienė, Aušra. tarėsi lietuvininkai / a. Pilaitienė // lietuvos 
rytas. – 1995, geg. 29, p. 3.

Minimas D. Kaunas. 
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1276. Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo 
valstybinė komisija : lietuvos respublikos seimo 1995 m. ge-
gužės 16 d. nutarimo nr. 1–895 priedėlis // literatūra ir me-
nas. – 1995, geg. 27 (nr. 21), p. 15.

Komisijos nariu patvirtintas D. Kaunas.

1277. Prof. dr. domas Kaunas, mažosios lietuvos fondo premijos lau-
reatas ... : toronto ont. // tėviškės žiburiai. – torontas, 1995, 
rugpj. 29, p. 10. 

1278. Regienė, Irena. mažosios lietuvos rezistencinio sąjūdžio ir maž. 
lietuvos fondo suvažiavimas čikagoje / irena regienė. – Vyt. 
jasinevičiaus nuotr. // draugas. – chicago, 1995, rugs. 28–30.

Dėl D. Kauno dalyvavimo diskusijose bei dr. Vydūno premijos už studi-
ją „Mažosios Lietuvos knyga“ įteikimo.

1279. Sakalauskaitė, Ramunė. senuosius leidinius gelbėjo darbinin-
kai / ramunė sakalauskaitė // lietuvos rytas. – 1995, rugpj. 8, 
p. 1, 3.

D. Kaunas apie medicinos knygas, patekusias į Kauno popieriaus fa-
briką. 

1280. Skomskis, Juozas. Kad žodžius kultūrai ginti, sektų darbai ją 
pakelti ... / j. skomskis // diena. – 1995, rugpj. 9.

Minimas D. Kauno pasisakymas dėl Medicinos bibliotekos senųjų kny-
gų naikinimo. 

1281. Stonienė, Vanda. naujas Vilniaus universiteto „Knygotyros“ 
mokslo darbų tomas, skirtas „aušros“ 110-osioms metinėms / 
Vanda stonienė. – iliustr. // dienovidis. – 1995, rugs. 8, p. 14.

Tomo sudarytojas, redaktorius ir straipsnio apie J. Mikšą autorius –  
D. Kaunas. 

1282. Šulaitis, Edvardas. chicagoje įteiktos dr. Vydūno premijos / 
e. Šulaitis. – ed. Šulaičio nuotr. // darbininkas. – Brooklyn, 
1995, nr. 37.

Profesoriui D. Kaunui ir kt.

1283. Šulaitis, Edvardas. čikagoje įteiktos dr. Vydūno premijos / 
e. Šulaitis. – nuotr. autoriaus // gimtasis kraštas. – 1995, 
rugs. 28, p. 6.

Tarp premijos laureatų – D. Kaunas.

1284. Šulaitis, Edvardas. du klaipėdiečiai [ir vilnietis] čikagoje gavo 
dr. Vydūno premijas. jas laimėjo dr. danutė Petrauskaitė ir 
dr. albertas juška / edvardas Šulaitis. – Portr. – tas pats laikr. 
rus. // Klaipėda. – 1995, lapkr. 11, p. 13. 

Premija prof. D. Kaunui.
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1285. Šulaitis, Edvardas. mažoji lietuva išeivijos akiratyje / edvardas 
Šulaitis. – lliustr. // tėviškės žiburiai. – torontas, 1995, spal. 3 
(nr. 40), p. 1–2.

1995 m. rugsėjo pradžioje Čikagoje pirmoji Vydūno premija įteikta  
D. Kaunui.

1286. Vaitkus, Kęstutis. Knygos šventė [Kultūros rūmuose] / K. Vait-
kus // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1995, birž. 3, p. 5.

Dalyvavo ir kalbėjo D. Kaunas. 

1287. Vaitkus, Kęstutis. m. mažvydo bibliofilų klubo 25-metis /  
K. Vaitkus // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1995, liep. 22, p. 5.

Apie D. Kauno bibliofilinę veiklą. 

1288. Valiulis, Skirmantas. Paveldas ir dabartis / s. Valiulis // foto-
grafas. – 1995, birželis (nr. l), p. 1.

D. Kaunas pateikė pranešimą „M. Kavolis – Mažosios Lietuvos foto-
grafas“. 

1289. Vasiliauskienė, Marija. „Pirmoji lietuviška knyga : profesoriaus 
dr. domo Kauno pranešimas toronte apie martyno mažvydo 
„Katekizmą“ ...“ / m. Vasiliauskienė // tėviškės žiburiai. – to-
rontas, 1995, rugs. 26, p. 6–7. 

1290. Vilniaus universiteto prof. hab. dr. domui Kaunui paskirta 
lietuvos respublikos mokslo premija ... / „donelaičio žemės“ 
leidėjai // donelaičio žemė. – 1995, kovas (nr. 3), p. 1. 

1291. Vitkūnas, Vytautas. Paminėta „Birutės“ draugijos sukaktis / Vy-
tautas Vitkūnas // Vakarinės naujienos. – 1995, vas. 23, p. 12.

Minėjime kalbėjo D. Kaunas.

1292. II. Internationales sauerwein–symposion, 21.–26. 11. 1995, 
gronau (leine), Budyšin/Bautzen, Borkowy/Burg : [progra-
ma]. – B. v., 1995. – 4 p. : portr. – Vok.

Programoje D. Kauno pranešimas apie G. Zauerveino kūrinį „Nemu-
nyčiai“. 

1293. Žemgaila, Juozas. rojuje kalbėta lietuviškai : [„Birutės“ d-jos 
110-ųjų metinių minėjimas] / j. Žemgaila // respublika. – 
1995, vas. 23, p. 19.

Prof. D. Kaunas kalbėjo apie „Birutės“ draugijos knygų rinkinį.
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1996

1294. Adomavičienė, Ieva. Žymiausia lietuvių knyga – Katekiz-
mas / ieva adomavičienė // tėviškės žiburiai. – torontas, 1996, 
kovo 26.

D. Kaunas – Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimo valstybi-
nės komisijos sekretorius.

1295. Aleksėjūnienė, Aldona. išėjo H. sudermanno „lietuviškos 
apysakos“ / aldona aleksėjūnienė // lietuvos rytas. – 1996,  
bal. 9, p. 17.

Knygos sutiktuvėse kalbėjo D. Kaunas.

1296. „Aukštuosiuose Paneriuose, ten, kur karo metais naciai nužudė 
tūkstančius žmonių [...]“. – nuotr. // donelaičio žemė. – 1996, 
rugsėjis (nr. 9), p. 2.

Paminklo E. Jagomasto šeimai atidarymo iškilmėse dalyvavo ir prof.  
D. Kaunas.

1297. Bartusevičius, Vincas. Vorwort = Pratarmė. – aut. nenuro-
dytas // jahrestagung = suvažiavimo darbai, 1995. – lampert-
heim, 1996, p. 8.

Pratarmei panaudota D. Kauno medžiaga. 

1298. Bus leidžiama „mažosios lietuvos ir tvankstos enciklopedija“ / 
elta // lietuvos rytas. – 1996, saus. 25, p. 17.

D. Kaunas – vienas iš enciklopedijos išleidimo iniciatorių. 

1299. Daukša, A. naujas „lietuviškų apysakų“ gyvenimas / a. dauk-
ša. – V. Vilko nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 1996, bal. 5.

H. Zudermano knygos pristatyme apie rašytoją pasakojo D. Kaunas. 

1300. 450 jahre deutsch–litauische Buchbeziehungen : deutsch–li-
tauische tagung in travemünde und Wittenberg von 12. bis 17. 
juni 1996 / ostsee-akademie. – lübeck–travemünde, 1996. – 
4 p. : iliustr. – Vok.

Programoje D. Kauno sveikinimas ir pranešimas apie pirmąją lietuviš-
ką knygą, p. 2. 

1301. Gadeikis, Liudvikas. Pirmosios lietuviškos knygos sukaktį mi-
nės unesco / liudvikas gadeikis // lietuvos aidas. – 1996, 
kovo 16, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas. 

1302. Gimbutas, adomas [d. Kaunas] // lietuviškieji slapyvardžiai. – 
Vilnius, 1996. – t. 2 : g–m. – isBn 9986-415-21-7. – P. 33, 
378.

Domo Kauno slapyvardis.



210 Literatūra  apie  Domą K auną 211

1303. Kalinauskienė, Aušra. ateities vizija – tėviškių europa // Kalba 
Vilnius. – 1996, rugs. 27–spal. 4, p. 3.

Dėl D. Kauno dalyvavimo tarptautinės konferencijos „Vokiečių–lietu-
vių knygos ryšiai per 450 metų“ parengimo ir vedimo darbuose.

1304. Kalinys iš mažosios lietuvos : mikas Šlaža. Žvėrys žmogaus pa-
vidalu // lietuvos aidas. – 1996, saus. 19, p. 13.

Paminėtas D. Kauno straipsnis apie M. Šlažą.

1305. Kastanauskaitė, Danutė. Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto katedros 1994 metais : kronika / danutė Kastanaus-
kaitė // Knygotyra. – [t.] 23 (1996), p. 192–194.

Rašoma ir apie D. Kauno veiklą. 

1306. Kaukas, Kostas. mažosios lietuvos ir tvankstos enciklopedi-
ja / Kostas Kaukas // Klaipėda. – 1996, saus. 23.

Enciklopedijos rengimo iniciatorius ir D. Kaunas.

1307. Kaukas, Kostas. tėvų ir protėvių šviesa : apybraižos apie lietu-
vininkų tragediją. – 2-oji knyga. – Klaipėda : mažosios lietuvos 
fondas : Klaipėdos rytas, 1996. – P. 221. 

D. Kauno gyvenimo ir veiklos apybraiža. 

1308. Kaunas, domas : [apie save] / domas Kaunas // Knygotyros 
katedra, 1995 : informacinis leidinys. – Vilnius, 1996. – isBn 
9986-19-215-3. – P. 12–14.

Rašoma ir apie D. Kauno veiklą bei leidinius.

1309. Kaunas, domas. – angl. // Who’s Who in the european in-
formation World 1997. – 3rd ed. – [london ; Washington], 
1996. – P. 307.

1310. Klimka, Libertas. meilė ir dėmesys knygai – visuomenės dva-
sinės sveikatos požymis / libertas Klimka // lietuvos aidas. – 
1996, geg. 11, p. 21.

Dėl D. Kauno pranešimo renginyje „Knygos šventė’ 96“. 

1311. Krause, Friedhilde. „Bestien in menschengestalt“ / friedhilde 
Krause. – Vok. // laurentius : von menschen, Büchern und Bi-
bliotheken. – Hannover. – Bd. 13, H. 2 (1996), p. 106–108.

Apie D. Kauno veiklą leidžiant M. Šlažo knygą ir jo parašytą autoriaus 
biografiją.

1312. Krause, Friedhilde. das erste litauische Buch / friedhilde 
Krause. – Vok. // marginalien : Zeitschrift für Buchkunst und 
Bibliophilie. – Wiesbaden. – [Т.] 143, H. 3 (1996), p. 62.

Minimas ir D. Kaunas.
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1313. Lauraitis, Antanas. naujas „lietuviškų apysakų“ gyvenimas / 
antanas lauraitis. – iliustr. // Klaipėda. – 1996, bal. 3, p. 3.

H. Zudermano knygos sutiktuvėse kalbėjo D. Kaunas. 

1314. Lietuvininkų krikštai Paneriuose : šiemet sukaks 55 metai, kai 
nacistai Paneriuose sušaudė tilžės spaustuvininkų jagomastų šei-
mą : paskelbtas konkursas jos žuvimo vietai pažymėti. – nuotr. // 
diena. – 1996, bal. 5.

Minimas D. Kaunas, kaip vienas iš Jagomastų šeimos atminimo įamži-
nimo iniciatorių; su D. Kauno knygos „Donelaičio žemės knygiai“ ištrau-
komis. 

1315. „Lietuviškų istorijų“ krikštynos. – V. Vilko nuotr. // Vakarų 
ekspresas. – Klaipėda, 1996, bal. 4.

D. Kauno mintys H. Zudermano knygos pristatyme.

1316. Lietuvos kultūros kongreso rengimo komisija // lietuvos kultū-
ros kongresas : lietuvos kultūros kongreso dokumentų projek-
tai. – [Vilnius, 1996]. – P. 16.

Tarp komisijos narių ir Bibliotekininkų draugijos pirmininkas  
D. Kaunas. 

1317. LM ekslibrisų konkursas / dailininkė ona Šimaitytė-račkaus-
kienė. – iliustr. // literatūra ir menas. – 1996, liep. 20, p. 2.

I premija pažymėtas ekslibrisas, skirtas D. Kaunui.

1318. Matulaitytė, Stasė. mokslo istorikas / stasė matulaitytė // Pro-
fesorius česlovas Kudaba / sud. rimantas Krupickas. – Vilnius, 
1996. – isBn 5-417-00730-7. – P. 154.

Paminėta, jog drauge su Č. Kudaba paskelbė pirmąjį lietuvišką žemėla-
pį (Mokslas ir gyvenimas. 1987, Nr. 3). 

1319. Matulevičius, Algirdas. mažvydo vardas skamba ir Vokie-
tijoje / algirdas matulevičius // Voruta. – 1996, liep. 16–31 
(nr. 27/28), p. 10; rugpj. 16–31 (nr. 31/32), p. 10.

Baltijos akademijos surengtoje konferencijoje pagrindinį pranešimą 
skaitė D. Kaunas; pateikta pranešimo santrauka.

1320. m. Mažvydo metus pasitinkant ; Pirmoji lietuviška knyga // 
Kalba Vilnius. – 1996, rugs. 27–spal. 4 (nr. 39), p. 9.

Pasakoja D. Kaunas. 

1321. Neuerscheinung : domas Kaunas. mažosios lietuvos knyga = 
das Buch in Klein litauen : entwicklung der litauischen Bu-
chproduktion 1547–1940 ; 7 in litauischer sprache. Zusam-
menfassung auf deutsch. – [Vilnius] : Baltos lankos, 1996. – 
7 p. : iliustr.
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1322. Pirmosios lietuviškos knygos sukaktį minės unesco // lie-
tuvos aidas. – 1996, kovo 16.

Cituojamos D. Kauno mintys.

1323. Pocienė, Aušra. iš nuopelnų namo nepastatysi, reikia ir pinigų / 
aušra Pocienė. – iliustr. // lietuvos rytas. – 1996, rugpj. 5, prie-
das „Būstas“, p. 29–30.

Apie D. Kauno ir kt. bendrijos narių butų statybos rūpesčius. 

1324. Prof. V. Pėteraitis Vilniuje. – Portr. // donelaičio žemė. – 1996, 
liepa–rugpjūtis (nr. 7/8), p. 5.

Susitikimui vadovavo D. Kaunas. 

1325. Rašytojų klube – vakaras „m. mažvydas ir pirmoji lietuviška 
knyga“ // literatūra ir menas. – 1996, lapkr. 23, p. 15.

Dalyvavo ir prof. D. Kaunas.

1326. Vaičekauskienė, Ela. naujas senų „lietuviškų apysakų“ gyveni-
mas / e. Vaičekauskienė. – V. Vilko nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 
1996, bal. 6, p. 3.

H. Zudermano knygos pristatyme kalbėjo D. Kaunas. 

1327. Vaičiulytė, V. „lietuviškų istorijų“ krikštynos / V. Vaičiulytė // 
Vakarų ekspresas. – Klaipėda, 1996, bal. 4.

H. Zudermano knygos pristatyme Šilutėje dalyvavo D. Kaunas. 

1328. Vaitkus, Kęstutis. Biografika : kas tai? / Kęstutis Vaitkus // 
Brasta. – Plungė, 1996, bal. 13.

D. Kauno organizuotas knygotyros seminaras. 

1329. Vaitkus, Kęstutis. lietuviškiems kalendoriams – 150 metų / 
Kęstutis Vaitkus // Plungė. – 1996, gruod. 10.

Panaudoti D. Kauno kalendorių tyrimo duomenys. 

1330. Vaitkus, Kęstutis. s. daukanto bibliofilų klube / Kęstutis Vait-
kus // Plungė. – 1996, lapkr. l2.

D. Kauno mintys rengiantis pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui. 

1331. Vanagas, Vytautas. domas Kaunas / Vytautas Vanagas // Vana-
gas, Vytautas. lietuvių rašytojų sąvadas. – 2-asis patais. ir papild. 
leid. – Vilnius, 1996. – isBn 9986-39-004-4. – P. 495, 562.

Pateikti biografijos bruožai. 

1332. Walter, Axel E. 450 jahre deutsch–litauische Buchbeziehun-
gen. deutsch–litauische tagung in travemünde und Witten-
berg vom 12. bis 17. juni 1996. ostsee-akademie lübeck-tra-
vemünde / axel e. Walter. – Vok. // nordost-archiv : Zeitschrift 
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für regionalgeschichte. neue folge. – lüneburg. – Bd. 5, H. 2 
(1996), p. 451–453, 467. – yra atspaudas, p. 451–468.

Sesijai vadovavo bei joje kalbėjo D. Kaunas.

1333. Zaveckienė, Žiedūnė. trečiojo reicho egzistencijos atšvaitai : 
neseniai lietuvių ir vokiečių kalbomis naujai išleista seniai para-
šyta knyga „Žvėrys žmogaus pavidalu“ / Žiedūnė Zaveckienė. – 
iliustr. – (tarp knygų). – rec. kn.: Žvėrys žmogaus pavidalu / 
mikas Šlaža. Vilnius, 1995 // diena. – 1996, bal. 19, p. 5.

Knygai autoriaus biografiją parašė D. Kaunas. 

1334. Žibaitis, Anatolijus. H. Zudermano sugrįžimas / a. Žibaitis // 
literatūra ir menas. – 1996, geg. 18, p. 5.

H. Zudermano apysakų rinkinio sutiktuvėse dalyvavo D. Kaunas.

1997

1335. Alantienė, Irena. Šviesus kultūrinis žiburys suspindėjo de-
troito židiny / irena alantienė // draugas. – chicago, 1997, 
lapkr. 20 (nr. 229). – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://pirmojiknyga.mch.
mii.lt/leidiniai/detroite.lt.htm>.

Prof. D. Kaunas kalbėjo apie Martyno Mažvydo raštų atsiradimą.

1336. Apdovanojimai už gražiausias knygas / mm inf. // lietuvos ry-
tas. – 1997, vas. 18, priedas „mūzų malūnas“, p. 50.

Tarp apdovanotų knygų ir D. Kauno „Mažosios Lietuvos knyga“.

1337. Apdovanojimai už gražiausias metų knygas // lietuvos rytas. – 
1997, vas. 15, p. 4.

Antroji vieta atiteko D. Kauno „Mažosios Lietuvos knygai“.

1338. Augulytė, Milda. lietuviškos knygos žygis per 450 metų / milda 
augulytė. – iliustr. // lietuvos rytas. – 1997, saus. 8, p. 1, 3.

Minimas D. Kaunas.

1339. Aviltienė, G. Pradžia padaryta : žinios iš rajonų ir miestų : 
anykščiai / g. aviltienė // tarp knygų. – 1997, nr. 2, p. 43.

Rajono bibliotekos konferencijoje pranešimą skaitė D. Kaunas.

1340. Balašaitienė, Aurelija Marija. martynas mažvydas amerikos 
žemyne / aurelija marija Balašaitienė // darbininkas. – Broo-
klyn, 1997, gruod. 26 (nr. 50), p. 2.

Prof. D. Kaunas, dalyvavęs pirmosios lietuviškos knygos minėjimuose, 
pateikė žinių iš Lietuvos ir kitų tautų knygų istorijos.
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1341. Balčienė, Irena. Knygotyros baruose / irena Balčienė // litera-
tūra ir menas. – 1997, lapkr. 8, p. 5.

Apie tarptautinę knygotyros konferenciją ir D. Kauno pranešimą „Lie-
tuvos knygos istorijos tyrimų tendencijos ir problemos“.

1342. Baltos lankos : a humanities and social sciences publisher : cata-
log’[19]92–[19]97. – Vilnius : Baltos lankos, [1997]. – P. 19.

Leipcigo knygų mugės kataloge tarp išleistų ir leidžiamų knygų ir  
D. Kauno knygos. 

1343. Banionytė, Emilija. lietuvos bibliotekininkų draugija : meti-
nė konferencija / e. Banionytė // tarp knygų. – 1997, nr. 1, 
p. 41.

Kalbėjo D. Kaunas.

1344. Bendikas, Valteris. tėviškės parapija prisiminė martyną maž-
vydą [čikaga, jaV] / Valteris Bendikas // draugas. – chicago, 
1997, lapkr. 18, p. 6.

Prof. dr. Domas Kaunas kalbėjo Čikagos miesto Newberry bibliotekoje.

1345. Bindokienė, Danutė. mažvydas, tvarauskas ir mes / danutė 
Bindokienė // draugas. – chicago, 1997, spal. 28, p. 3.

Dėl prof. D. Kauno dalyvavimo Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus 
renginiuose Čikagoje ir kt. miestuose.

1346. Bleizgys, G. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų mini kny-
gotyrininkai / g. Bleizgys // lietuvos aidas. – 1997, rugs. 26, 
p. 3.

D. Kauno organizuota tarptautinė knygotyros konferencija.

1347. Bružas, Remigijus. Knygų skaitymas – mano mėgstamas užsi-
ėmimas : interviu / užrašė gintaras černeckis. – Kristinos Pau-
lauskaitės nuotr.: Violeta skierienė, domas Kaunas ir moksleivis 
r. Bružas // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1997, spal. 17, p. 4.

1348. Černeckis, Gintautas. Knygų karalijoje : interviu / gintautas 
černeckis ; užrašė alina dekontaitė // Brasta. – Plungė, 1997, 
geg. 28.

Minimos D. Kauno knygos bibliofilo bibliotekoje. 

1349. Černeckis, Gintautas. tarptautinė knygotyros konferencija 
Vilniuje – reikšmingas lietuviškos knygos metų renginys / gin-
tautas černeckis // Plungė. – 1997, lapkr. 11.

D. Kaunas – konferencijos dalyvių ekskursijos vadovas. 
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1350. Dekontaitė, Alina. Biblioteka – atgaiva sielai / alina dekontai-
tė // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1997, bal. 4.

Dėl D. Kauno knygų bibliofilo G. Černeckio asmeninėje bibliotekoje.

1351. Dėl apdovanojimo didžiojo lietuvos Kunigaikščio gedimino 
ordinu ir gedimino ordino medaliu : lietuvos respublikos Pre-
zidento dekretas nr. 1200, 1997 m. vasario 10 d. // Valstybės 
žinios. – 1997, vas. 14, p. 18.

5-ojo laipsnio ordinu apdovanotas prof. D. Kaunas. 

1352. Dunin, Janusz. Książkowe rekolekcje na litwie / janusz du-
nin. – lenk. // nowe książni. – Warszawa, 1997, nr. 12, p. 73.

Apie tarptautinę knygotyros konferenciją ir jos organizatorių D. Kauną.

1353. Gražiausios metų knygos = The most Beautiful lithuanian 
Books’96. – Vilnius : folium, 1997. – isBn 9986-624-12-6. – 
P. 6–7 : iliustr.

Domo Kauno „Mažosios Lietuvos knygai“ – antroji premija.

1354. Grybas, Romas. Knygrišiai dar neišnyko / romas grybas. – 
iliustr. // respublika. – 1997, birž. 23, p. 17.

„Baltų lankų“ meninio knygų įrišimo konkurso žiuri narys – D. Kaunas. 

1355. Gustaitis, Algirdas. Kalifornijoje švęsta martyno mažvydo 
„Katekizmo“ sukaktis / algirdas gustaitis. – iliustr. // drau-
gas. – chicago, 1997, lapkr. 15 (nr. 226), priedas „mokslas, 
menas, literatūra“, p. 2.

Prof. dr. D. Kauno paskaitų minėjime atpasakojimas, minėjimo vaizdų 
nuotraukos. 

1356. Gustaitis, Algirdas. tęsiasi pirmosios lietuviškos knygos minė-
jimai / algirdas gustaitis // dirva. – cleveland, 1997, spal. 21, 
p. 6.

Dėl D. Kauno atvykimo iš Čikagos į Los Andželą skaityti pranešimo. 

1357. Insodienė, L. Prof. d. Kaunas – apie mažosios lietuvos asme-
nybes / l. insodienė. – V. Vilko nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 
1997, kovo 7, p. 3.

Knygų „Aušrininkas“ ir „Klaipėdietė“ pristatymas Šilutės F. Bajoraičio 
viešojoje bibliotekoje.

1358. JAV lietuviai minėjo pirmosios lietuviškos knygos sukaktį / 
(elta) // lietuvos rytas. – 1997, spal. 22, p. 3.

Minėjime dalyvavo ir D. Kaunas. 

1359. Jockus, Arvydas. mažvydo metai amerikoje / arvydas joc-
kus. – nuotr. // lietuvos aidas. – 1997, gruod. 31, p. 15.

Dėl D. Kauno paskaitų apie M. Mažvydą ir lietuviškos knygos reikšmę.
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1360. Jurkus, Paulius. Kodėl mums brangi m. mažvydo knyga? / 
Paulius jurkus // darbininkas. – Brooklyn, 1997, spal. 17.

Niujorko lietuvių Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus minėjime pas-
kaitą skaitė ir prof. D. Kaunas.

1361. Jurkus, Paulius. Pirmosios lietuviškos knygos šventė : marty-
no mažvydo „Katekizmo“ 450 metų sukaktis / Paulius jurkus // 
darbininkas. – Brooklyn, 1997, lapkr. 14, p. 7–8.

Straipsnyje pateikiami pagrindiniai D. Kauno gyvenimo ir veiklos 
bruožai, apibūdinama jo paskaita Brukline 1997 m. spalio 19 d. 

1362. Kaltenis, Vytautas. „ak, gražus dangau, tėviškė gerųjų“ : Prie-
kulėje atidengta skulptūra „Šventvakarių Ėvė“, skirta rašytojai 
ievai simonaitytei / Vytautas Kaltenis. – algimanto Žižiūno 
nuotr. // Voruta. – 1997, liep. 1–31 (nr. 25/28), p. 25.

Atidengime dalyvavo rašytojos gimimo 100-ųjų metinių valstybinės  
k-jos narys D. Kaunas.

1363. Kastanauskaitė, Danutė. Bibliotekininkystės ir Knygotyros ka-
tedros 1996 metais : kronika / danutė Kastanauskaitė // Kny-
gotyra. – [t.] 33 (1997), p. 261–267.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1364. Kastanauskaitė, Danutė. Vilniaus universiteto Bibliotekinin-
kystės ir Knygotyros katedros 1995 metais : kronika / danutė 
Kastanauskaitė // Knygotyra. – [t.] 24 (31) (1997), p. 154.

Rašoma ir apie D. Kauną.

1365. domas Kaunas : das Buch in Klein-litauen : entwicklung der 
litauischen Buchproduktion 1547–1940 : reklambroschüre. – 
[Vilnius] : Baltos lankos, [1997]. – 8 p. – Vok.

Reklaminėje brošiūroje trumpi biografijos faktai.

1366. Kaunas, domas // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 
1997. – isBn 9986-776-62-7. – P. 212.

1367. Kaunas, domas. – Portr. // Komunikacijos fakultetas 1996 me-
tais. – Vilnius, 1997. – P. 27–28, 84, 85, 91. 

Minimas ir kt. puslapiuose. 

1368. Kaunas, domas. – Portr. – antr. ir tekstas lygiagr. angl. // Ko-
munikacijos fakultetas 1997 metais. – Vilnius, 1997. – isBn 
9986913527. – P. 40. 

Minimas ir kt. puslapiuose. 

1369. Klubo narys / Klubo taryba. – iliustr. // susitikimas su knygo-
tyrininku profesoriumi domu Kaunu 1997 m. vasario 27 d. : 
kvietimas. – Šilutė, 1997. – P. 4.

Šilutės H. Zudermano klubo narys D. Kaunas. 
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1370. Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. t. 1 / 
lietuvos nacionalinė m. mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygo-
tyros centras ; sudaryt. alma daugaravičienė [ir kt.]. – Vilnius : 
lnB BKc, 1997–1998.

Knygos : a–č. – 1997. – isBn 9986-415-24-1. – P. 5, 7.
Remiamasi D. Kauno parengtais bibliografiniais sąrašais ir asmenine 

biblioteka. 

1371. Knygos pristatymas. – tas pats laikr. rus. // Klaipėda. – 1997, 
vas. 28, p. 1. 

d. Kauno knygos „aušrininkas“, 1997 m. vasario 28 d. 

1372. Konkursas be gražiausiųjų? // lietuvos aidas. – 1997, saus. 31, 
p. 11.

Antroji premija paskirta D. Kauno „Mažosios Lietuvos knygai“. 

1373. Kriaučiūnas, Juozas. mažvydo ir jo „Katekizmo“ minėjimas : 
[naudojami „alKos“ rinkiniai] / juozas Kriaučiūnas. – nuotr. // 
draugas. – chicago, 1997, gruod. 18, p. 2.

Prof. D. Kaunas skaitė paskaitą minėjime Putname, dirbo Amerikos 
lietuvių kultūros archyve (ALKA).

1374. Lauraitis, Antanas. Praeitis, atgijusi knygose / antanas laurai-
tis. – iliustr. // Klaipėda. – 1997, kovo 1, p. 10.

Susitikimas su knygų „Klaipėdiškė“ ir „Aušrininkas“ autoriumi prof.  
D. Kaunu Šilutėje. 

1375. Lauraitis, Antanas. tarptautinės knygotyros konferencijos da-
lyviai pamaryje ir Klaipėdoje / antanas lauraitis // Klaipėda. – 
1997, rugs. 30, p. 10.

Dalyviams vadovavo D. Kaunas. 

1376. Laurinavičienė, Beatričė. nugalėtojai paskelbti / Beatričė lau-
rinavičienė. – nuotr. // Verslo žinios. – 1997, birž. 20, p. 15.

„Baltų lankų“ leidyklos meninio knygų įrišimo konkurso vertinimo ko-
misijoje dalyvavo D. Kaunas. 

1377. Leipziger Buchmesse. 20.–23. 3. 1997. länderschwerpunkt : 
Baltische staaten. estland–lettland–litauen : Programm. – leip-
zig : leipziger messe g. m. b. H., [1997]. – P. 8. – Vok.

Kovo 20 d. Lietuvos kultūros ministerijos renginyje, vykusiame mugės 
renginių centre Baltisches Café, D. Kaunas skaitė pranešimą apie lietuviš-
kosios knygos metus.

1378. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 1996. – Vilnius : lietuvos 
mokslų akademija, 1997. – isBn 9986-498-14-7. – P. 6, 8, 10, 
30, 40, 52, 53, 58, 62. 

Dėl D. Kauno veiklos. 
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1379. „Lietuvos valstybinė martyno mažvydo biblioteka, parengė 
parodą ...“ : informacija // tėviškės žiburiai. – torontas, 1997, 
lapkr. 4, p. 10.

Prof. D. Kaunas lankėsi minėjime Toronte, skirtame pirmosios lietuviš-
kos knygos 450 m. jubiliejui. 

1380. Lott, Mare. leedu raamat 450 / mare lott. – est. // sirp : eesti 
Kultuurileht. – tallinn, 1997, 2. mai, p. 3.

Minimi D. Kauno knygotyros darbai. 

1381. Lukoševičius, Steponas. iškilmingu minėjimu Karaliaučiuje 
pasibaigė Pirmosios lietuviškos knygos – martyno mažvydo „Ka-
tekizmo“ jubiliejiniai metai / steponas lukoševičius. – iliustr. // 
donelaičio žemė. – 1997, gruodis (nr. 120), p. 2–3.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1382. Lukšys, Simonas. mykolo tvarausko žodynas ir atsišaukimas : 
pirmosios amerikos lietuviškos knygos perspaudo proga / si-
monas lukšys. – iliustr. // draugas – chicago, 1997, spal. 25.

Minima D. Kauno pratarmė žodyne.

1383. Mareckaitė, Gražina. martyno mažvydo minėjimas čikagoje / 
gražina mareckaitė. – Zigmo degučio nuotr. // draugas. – 
chicago, 1997, lapkr. 8 (nr. 221), priedas „mokslas, menas, 
literatūra“, p. 1–2.

Dėl D. Kauno pranešimo apie lietuviškos knygos istoriją.

1384. Mareckaitė, Gražina. mažvydas čikagoje / gražina mareckai-
tė // dienovidis. – 1997, lapkr. 7–13 (nr. 41), p. 18.

Čikagos miesto viešojoje bibliotekoje įvykusiame pirmosios lietuviškos 
knygos minėjime 1997 m. spalio 25 d. D. Kaunas apibūdino lietuviškos 
knygos kelią. 

1385. Martinaitytė-Nelson, Nijolė. celebration of the 450th anni-
versary of the first lithuanian book in print / nijolė martinai-
tytė-nelson. – angl. // lithuanian museum review. – chicago, 
1997, iss. 171, p. 2.

Knygos sukakties minėjime JAV dalyvavo D. Kaunas. 

1386. Matulevičius, Algirdas. Pirmosios lietuviškos knygos jubilie-
jaus minėjimas Vokietijoje / algirdas matulevičius // lietuvos 
istorijos metraštis. – 1996 metai (1997), p. 481.

Dalyvavo ir D. Kaunas.

1387. Mažvydo diena lietuvos mokslų akademijoje, 1997 m. gegu-
žės 13 d. : kvietimas-programa / lietuvos mokslų akademijos 
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Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, Vilniaus universi-
teto Kalbotyros katedra, mokslininkų rūmai. – Vilnius, 1997. –  
6 p. : iliustr.

Trumpos žinios apie D. Kauno pranešimą, jo išleistas knygas. 

1388. martyno Mažvydo „Katekizmo“ 450 metų minėjimas // drau-
gas. – chicago, 1997, spal. 28, p. 6.

Los Andželo lietuviškos knygos jubiliejuje kalbėjo Lietuvos mokslininkas 
D. Kaunas.

1389. martyno Mažvydo „Katekizmo“ 450 metų sukakties minėjime 
Kultūros židinyje, Brooklyn, programos dalyviai : [nuotrau-
ka] // draugas. – chicago, 1997, spal. 31.

Domas Kaunas ir kt. sukakties renginyje.

1390. Meilus, Algirdas. geriausia bibliotekininkė [elvyra satkū-
naitė] / algirdas meilus. – nuotr. aut. // XXi amžius. – 1997,  
rugpj. 13 (nr. 60), p. 11.

Molėtų r. Alantoje vykusiame bibliotekininkų seminare dalyvavo  
D. Kaunas. 

1391. Miklas, Kęstutis. Pirmosios lietuviškos knygos minėjimai niu-
jorke / Kęstutis miklas // dirva. – cleveland, 1997, spal. 28, 
p. 6.

Prof. D. Kaunas skaitė paskaitą, skirtą M. Mažvydui.

1392. Nauja mažosios lietuvos kultūros istoriko knyga. – liudo 
dambrausko nuotr. // Klaipėda. – 1997, kovo 3, p. 3.

D. Kauno „Aušrininko“ pristatymas Klaipėdoje. 

1393. Naujokaitis, A. dėmesys knygos menui / a. naujokaitis // me-
tai. – 1997, nr. 3, p. 158.

6-ojoje knygos trienalėje II premija paskirta D. Kauno „Mažosios Lie-
tuvos knygai“.

1394. Naujokaitis, A. jubiliejiniai mažvydo „Katekizmo“ renginiai 
lietuvoje ir užsienyje / a. naujokaitis // draugas. – chicago, 
1997, saus. 25 (nr. 18), priedas „mokslas, menas, literatūra“, 
p. 2.

Minimas jubiliejinės komisijos sekretorius D. Kaunas.

1395. Naujokaitis, A. martyno mažvydo diena lietuvos mokslų aka-
demijoje / a. naujokaitis // draugas. – chicago, 1997, rugpj. 2 
(nr. 149), priedas „mokslas, menas, literatūra“, p. 2.

D. Kaunas minėjime skaitė pranešimą. 
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1396. Palys, P. „lietuvos istorijoje nedaug tokių datų“ / P. Palys // 
draugas. – chicago, 1997, spal. 31, p. 3–4.

Apie pirmosios lietuviškos knygos minėjimus, kuriuose dalyvavo ir  
D. Kaunas.

1397. Parulskis, Sigitas. lietuviams reikėtų nuosavo bestselerio /  
s. Parulskis // lietuvos rytas. – 1997, kovo 25, priedas „mūzų 
malūnas“, p. 49.

Leipcigo knygų mugėje (1997 kovo 19–23 d. d.) prof. D. Kaunas skaitė 
pranešimą apie pirmąją lietuvišką knygą. 

1398. Paulauskaitė, Zita. Kelionė į mažąją lietuvą / Zita Paulauskai-
tė // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1997, spal. 10.

Tarptautinės knygotyros konferencijos dalyviams vadovavo D. Kaunas. 

1399. Pavilionis, Rolandas. rengiantis naujai pastangai : (Vilniaus 
universiteto 1996 metų darbai) : Vilniaus universiteto 1996 
metų veiklos apžvalga / rolandas Pavilionis. – Vilnius : Vilniaus 
universiteto 1-kla, [1997]. – P. 13, 18, 19.

1400. Pirmosios lietuviškos knygos martyno mažvydo Katekizmo 
450 metų sukakties šventė 1997 m. lapkričio 29 ir 30 d. d. to-
ronte, Kanadoje // tėviškės žiburiai. – torontas, 1997, lapkr. 11 
(nr. 46), p. 10.

Paskaitas skaitė prof. D. Kaunas. 

1401. Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas // draugas. – chicago, 
1997, lapkr. 13 (nr. 224), p. 2.

Minėjime Detroite prof. D. Kaunas apibūdino M. Mažvydo gyvenimą, 
lietuviškos knygos kelią. 

1402. Prof. domas Kaunas toronte skaitys paskaitą mažvydo minėji-
me : informacija // tėviškės žiburai. – torontas, 1997, gruod. 16, 
p. 20.

D. Kaunas apsilankė „Tėviškės žiburių“ redakcijoje (1997, gruodžio 
2 d.). 

1403. Pupkis, Aldonas. mažvydo žingsniai per pasaulį / aldonas 
Pupkis. – iliustr. // gimtoji kalba. – 1997, nr. l, p. 8–9.

Minimas D. Kauno pranešimas Baltijos akademijoje ir jo dalyvavimas 
filme „Po 450 metų. Mažvydas“. 

1404. Raguotienė, Genovaitė. Kaunas domas / g. r. – Portr. // Kny-
gotyra : enciklopedinis žodynas. – Vilnius, 1997. – P. 162–163.

1405. „Savivaldybės viešosios bibliotekos skaitykloje įvyks d. Kauno 
knygos „aušrininkas“ pristatymas“ // Vakarų ekspresas. – Klai-
pėda, 1997, vas. 28, p. 23. 
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1406. Senato 1997 m. birželio 12 d. posėdyje (protokolo nr. 11) pa-
tvirtinti darbuotojai, išrinkti konkurso tvarka // informacinis 
biuletenis / Vilniaus universiteto rektorato leidinys. – 1997, 
birž. 24 (nr. 18), p. 1.

Domas Kaunas patvirtintas Komunikacijos fakulteto Knygotyros kate-
dros vedėju profesoriumi.

1407. Senkevičius, Česlovas. lietuviškos raštijos pradininkai: pir-
mosios lietuviškos knygos – mažvydo katekizmo 450 metų su-
kakties renginiai toronte / č. senkevičius. – nuotr. // tėviškės 
žiburiai. – torontas, 1997, gruod. 16, p. 7.

Pirmosios lietuviškos knygos minėjime Toronte (1997 m. lapkr. 30 d.) 
prof. D. Kaunas skaitė paskaitą „Senoji Lietuvos knyga“. 

1408. Skierienė, Violeta. ii-asis Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekinin-
kų suvažiavimas / Violeta skierienė. – iliustr. // Žemaičių saulu-
tė. – Plungė, 1997, geg. 23 (nr. 21), p. 4–5.

Minimas ir D. Kauno pranešimas „Lietuviškoji knyga – tautos vieny-
toja ir vystytoja“. 

1409. Skierienė, Violeta. Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis 
kontekstas / Violeta skierienė // Plungė. – 1997, vas. 4.

Pateikti D. Kauno duomenys apie M. Mažvydo „Katekizmą“.

1410. Skierienė, Violeta. susitikimas s. daukanto bibliofilų klube / 
Violeta skierienė. – iliustr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1997, 
birž. 6, p. 2.

Susitikimas su prof. D. Kaunu, Plungė. 

1411. Skutulienė, Stasė. Šilutėje – knygotyros mokslininkai iš dešim-
ties šalių / stasė skutulienė // Pamarys – Šilutė, 1997, spal. 1.

Minimas tarptautinės knygotyros konferencijos rengėjas D. Kaunas. 

1412. Stasiukaitienė, Elena. Bibliotekos ir visuomenė : ii Šiaurės ir 
Baltijos šalių bibliotekininkų suvažiavimas / e. stasiukaitienė // 
tarp knygų. – 1997, nr. 6, p. 5.

D. Kaunas skaitė pranešimą „Lietuviškoji knyga – tautos vienytoja ir 
vystytoja“. 

1413. Stubra, Albinas. „amžiams į Priekulę sugrįžusi ieva simonaity-
tė ...“/ albinas stubra. – nuotr. autoriaus // Klaipėda. – 1997, 
birž. 23, p. 3.

D. Kaunas atidengė skulptorės D. Matulaitės sukurtą „Šventvakarių 
Ėvės“ paminklą Priekulėje. 
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1414. Surplienė, Jadvyga. „Šventvakarių Ėvė“ atkeliavo į Priekulę / 
jadvyga surplienė. – stasio Šeštausko nuotr. // Vakarų lietu-
va. – Klaipėda, 1997, birž. 18–25 (nr. 25), p. 1.

Atidengiant paminklą juostą nurišo D. Kaunas. 

1415. Sveikiname // tarp knygų. – 1997, nr. 4, p. 29.
Apie D. Kauno ir kt. apdovanojimą Lietuvos kunigaikščio Gedimino 

5-ojo laipsnio ordinu.

1416. Sveikiname ... domą Kauną, apdovanotą lietuvos didžiojo Ku-
nigaikščio gedimino V-jo laipsnio ordinu / Kristijono donelaičio 
draugija // donelaičio žemė. – 1997, kovas (nr. 3), p. 2.

1417. Šamborskis, Sigitas. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus 
paminėjimas Karaliaučiaus krašte – tikra sielos šventė. – Portr., 
iliustr. // XXi amžius. – 1997, rugpj. 13 (nr. 60), p. 8.

Dalyvavo ir paskaitą skaitė D. Kaunas.

1418. Šěn, Franc. litawska a serbska kniha / frans Šěn. – sorb. – 
iliustr. // rozhlad. – Budyšin/Bautzen, 1997, č. 10, p. 374–375.

Aptarta UNESCO konferencija ir D. Kauno „Mažosios Lietuvos  
knyga“. 

1419. Šmulkštienė, Aldona. Pirmoji lietuviška knyga / a. Šmulkštie-
nė // tėviškės žiburiai. – torontas, 1997, gruod. 2, p. 6.

Knygos jubiliejaus proga Čikagoje ir kt. prof. D. Kaunas skaitė pas-
kaitas. 

1420. Užpelkienė, Dalia. Knygininkai sekunos / dalia užpelkienė. – 
iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 1997, rugs. 27, p. 5.

Straipsnis parengtas pagal D. Kauno knygotyrinę medžiagą.

1421. Vaičekauskienė, Ela. d. Kauno knygas į gyvenimą palydėjo ir ši-
lutiškiai : susitikimai / ela Vaičekauskienė. – d. aleknos nuotr. // 
Pamarys. – Šilutė, 1997, kovo 5, p. l.

Dėl D. Kauno knygų „Klaipėdiškė“ ir „Aušrininkas“. 

1422. Vaigonytė, E. „Kaip tarė, taip ir padarė ...“ : molėtai / e. Vaigo-
nytė // tarp knygų. – 1997, nr. 8, p. 40.

Seminare Naujasodžio bibliotekoje dalyvavo D. Kaunas. 

1423. Vareikienė, Aldona. dvi naujos domo Kauno knygos / a. Va-
reikienė // Banga. – gargždai, 1997, kovo 22.

„Klaipėdiškės“ ir „Aušrininko“ aptarimas. 

1424. „Vasario 28 d. ... įvyks ... domo Kauno knygos „aušrininkas“ ... 
pristatymas“ : kvietimas. – Klaipėda : savivaldybės viešoji bibli-
oteka, 1997. – 1 lap., sulankst. į 6 p.
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1425. Vaškelienė, Birutė. Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų su-
kakčiai : utena / B. Vaškelienė // tarp knygų. – 1997, nr. 1, 
p. 39.

D. Kaunas skaitė pranešimą „Pirmoji lietuviškoji knyga ir jos au- 
torius“. 

1426. Veličkaitė, Aušra. Bendras lietuvos ir amerikos lietuvių kultū-
rinis projektas / aušra Veličkaitė // draugas. – chicago, 1997, 
spal. 11, priedas „mokslas, menas, literatūra“.

D. Kaunas – pirmosios lietuviškos knygos minėjimo JAV ir Kanadoje 
organizatorius.

1427. Veličkaitė, Aušra. Keliaujančios mažvydianos prelegentai čika-
goje : [l. V. gerulaitis, d. Kaunas, s. Vėlavičienė] / aušra Velič-
kaitė. – Portr. // draugas. – chicago, 1997, spal. 11 (nr. 198), 
priedas „mokslas, menas, literatūra“, p. 4. – tas pats: [inte-
raktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/leidiniai/samerika.lt.htm>.

Dėl prof. D. Kauno kelionės po Šiaurės Ameriką su pirmosios lietuviškos 
knygos jubiliejine paroda. 

1428. „Vilniaus universiteto profesoriui domui Kaunui paskirta ievos 
simonaitytės premija“ / „lietuvos ryto“ ir eltos inf. // lietuvos 
rytas. – 1997, saus. 13, p. 6.

1429. Zaveckienė, Žiedūnė. Knygotyros seminaras / Žiedūnė Zavec-
kienė // tarp knygų. – 1997, nr. l, p. 33.

D. Kaunas – seminaro organizatorius ir pranešėjas. 

1430. Žemaitytė, Agnė. išrinktos gražiausios knygos / agnė Žemaity-
tė // respublika. – 1997, saus. 30, p. l9.

Antrąją premiją laimėjo D. Kauno „Mažosios Lietuvos knyga“.

1998

1431. Albrecht, Dietmar. Keliai į sarmatiją : dešimt dienų Prūsijoje : 
vietos, tekstai, ženklai / dietmar albrecht. – [Vilnius] : Baltos 
lankos, [1998]. – isBn 9986-861-83-7. – P. 6.

Tarp žmonių, kurie padėjo parengti knygą, Domas Kaunas.

1432. Aleksėjūnienė, Aldona. H. sudermanno 70-osios mirties me-
tinės Šilutėje / aldona aleksėjūnienė // lietuvos rytas. – 1998, 
lapkr. 3, priedas „mūzų malūnas“, p. 2.

Apie rašytoją kalbėjo D. Kaunas.
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1433. Bačiliūnaitė, Janina. „lietuvininkų vilties“ premija – moksli-
ninkui / janina Bačiliūnaitė // Kauno diena. – 1998, gruod. 1, 
p. 8.

Premija D. Kaunui. 

1434. Balašaitienė, Aurelija Marija. martynas mažvydas šiapus 
atlanto / aurelija m. Balašaitienė // tėviškės žiburiai. – toron-
tas, 1998, saus. 2, p. 4, 5.

Minėjime Klivlende dalyvavo D. Kaunas. 

1435. Barauskienė, Edita. jau gaivėja vėjai / edita Barauskienė // tie-
sa. – 1998, lapkr. 11, p. 1.

D. Kauno veikla saugant kultūros paminklus.

1436. Bartkutė, Donata. lietuva visiems viena / donata Bartkutė. – 
nuotr. // Brasta. – Plungė, 1998, liep. 17.

Minimas D. Kaunas.

1437. Bendikas, Valteris. čikagos lietuviai paminėjo pirmosios lietu-
viškos knygos sukaktuves / Valteris Bendikas // mūsų sparnai. – 
chicago, 1998, rugsėjis (nr. 79), p. 54–55.

Dalyvavo ir D. Kaunas.

1438. Černiauskaitė, Violeta. „Knygotyros“ naujienos / V. černiaus-
kaitė // metai. – 1998, nr. 10, p. 157–159.

Apie D. Kauno straipsnius „Knygotyros“ Nr. 31, 32 ir 33.

1439. Černiauskas, Rimantas. domo Kauno metai / rimantas čer-
niauskas // Klaipėda. – 1998, saus. 13, p. 7.

Dėl I. Simonaitytės literatūrinės premijos D. Kaunui.

1440. Černiauskas, Rimantas. dvyliktasis laureatas / rimantas čer-
niauskas // literatūra ir menas. – 1998, saus. 24 (nr. 4), p. 13.

Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas Domas Kaunas.

1441. Černiauskas, Rimantas. Paminėsime rašytojos gimtadienį / 
rimantas černiauskas. – lidijos skačkauskaitės-Kuklienės eks-
libris ievai simonaitytei // Klaipėda. – 1998, saus. 22, p. 30.

Apie I. Simonaitytės premijos laureatą D. Kauną ir jo nuopelnus Mažo-
sios Lietuvos tyrinėjimų srityje.

1442. Dėl organizacinio komiteto programai „lietuvos kultūros pavel-
do tūkstantmečio virtuali paroda“ parengti sudarymo : lietuvos 
respublikos seimo nutarimas, 1998 m. gegužės 21 d. nr. Viii–
756, Vilnius (1352) // Valstybės žinios. – 1998, geg. 29 (nr. 50), 
p. 4.

Minimas ir D. Kaunas. 
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1443. Dumpys, Hansas. mus suvedė mažvydas : interviu / paren-
gė gediminas Zemlickas. – Portr., iliustr. – (Pasaulyje – kaip 
savo namuose, 11) // mokslo lietuva. – 1998, geg. 21 (nr. 10), 
p. 6–7. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. 
Prieiga per internetą: <http://ic.lms.lt/ml/168/zemlickas8.htm>.

Evangelikų-liuteronų vyskupo H. Dumpio mintys apie D. Kauną, kuris 
lydėjo jubiliejinę lietuviškos knygos parodą JAV.

1444. Gogelis, Kazys. radijas iš rūsio / Kazys gogelis. – nuotr.: sil-
vija Vėlavičienė, domas Kaunas ir autorius prie jo namo // Kal-
ba Vilnius. – 1998, geg. 8 (nr. 19), p. 17.

1445. Grajauskas, Gintaras. Įteikta dvyliktoji i. simonaitytės premi-
ja / gintaras grajauskas. – artūro Šeštoko nuotr. // Klaipėda. – 
1998, saus. 26, p. 38.

Premija profesoriui D. Kaunui.

1446. Grikšaitė, Dalia. Šalies mokslo elitas neabejoja Ku [Klaipėdos 
universiteto] svarba / dalia grikšaitė. – K. maskolaičio nuotr. // 
Vakarų ekspresas. – Klaipėda, 1998, birž. 20, p. 4.

Lietuvos MA narių – žemaičių – susitikime su KU mokslo darbuotojais 
kalbėjo ir prof. D. Kaunas.

1447. Januševičienė, Virginija. Visuomenei – apie asmenines biblio-
tekas / Virginija januševičienė // Panevėžio balsas. – 1998, kovo 
25, p. 12.

Konferencijoje Panevėžyje D. Kaunas skaitė pranešimą. 

1448. Jockus, Arvydas. mažvydo metai amerikoje / arvydas jockus // 
donelaičio žemė. – 1998, sausis–vasaris (nr. 1/2), p. 4.

Apie D. Kauno paskaitas, susitikimus. 

1449. Josas, Tomas. Konferencijos pasveikinimas / tomas josas // 
asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis = Private 
library – a part of national historic memory : konferencija’98, 
parodos. – Panevėžys, 1998. – isBn 9986-9293-1-8. – P. 9.

Minimas ir D. Kaunas.

1450. Juškaitis, Jonas. lyra ant gluosnio : straipsniai, pokalbiai ir 
kita. – Vilnius : aidai, 1998. – isBn 9986-590-68-X. – P. 461 : 
iliustr.

Paminėtos D. Kauno knygos apie Mažąją Lietuvą. 

1451. Kaltenis, Vytautas. išmokęs kalbą, pamilo tautą / Vytautas Kal-
tenis // Voruta. – 1998, vas. 14 (nr. 7), p. 16.

Viktoro Falkenhano 95-ųjų metinių proga rašoma apie D. Kauno pasi-
kalbėjimų su juo įrašus. 
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1452. Kaltenis, Vytautas. „mūsų tėvų tėvai lietuviškai gyveno“ : lie-
tuvos respublikos seimo pirmuosiuose rūmuose atidaryta paro-
da, skirta tilžės akto 80-mečiui / Vytautas Kaltenis. – iliustr. // 
Voruta. – 1998, gruod. 12 (nr. 46), p. 2.

Dėl D. Kauno kalbos parodos atidarymo metu. 

1453. Kalvaitis, Valdas. „Priekulės ievos simonaitytės memorialinis 
muziejus ... surengė ...“ / Valdas Kalvaitis. – Vytauto Kaltenio 
nuotr. – (Pajūrio žinios) // Voruta. – 1998, saus. 31 (nr. 5), 
p. 10.

D. Kaunui paskirta Ievos Simonaitytės premija.

1454. Kaukienė, Audronė. Pratarmė / audronė Kaukienė // atsimi-
nimai / Vilius gaigalaitis ; Klaipėdos univ. Baltistikos centras. – 
Klaipėda, 1998. – isBn 9986-505-77-1. – P. 4, 5–8. 

Dėl D. Kauno indėlio rengiant leidinį.

1455. Kaunas, domas // Kas yra kas lietuvoje, [19]97/[19]98. – 
[Kaunas], 1998. – isBn 9986-709-03-2. – P. 340. 

1456. Kaunas, domas. – angl. – Portr. // Who is Who in lithu-
ania, [19]97/98. – [Kaunas], 1998. – isBn 9986-709-04-0. – 
P. 211.

1457. Klizas, Albinas. Premija [i. simonaitytės] – profesoriui domui 
Kaunui / albinas Klizas // Klaipėda. – 1998, saus. 13, p. 28.

1458. Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. t. 1 / 
lietuvos nacionalinė m. mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygo-
tyros centras ; sudaryt. alma daugaravičienė [ir kt.]. – Vilnius : 
lnB BKc, 1997–1998.

Knygos : K. – 1998. – isBn 9986-415-38-1. – P. 8.
Remiamasi D. Kauno parengtais bibliografiniais sąrašais ir asmenine 

biblioteka.

1459. Laimienė, Romualda. domui Kaunui – i. simonaitytės premi-
ja / romualda laimienė. – Portr. // Vakarų ekspresas. – Klaipė-
da, 1998, saus. 26 (nr. 19), p. 1, 6.

Apie knygos „Klaipėdiškė“ pristatymą Klaipėdos I. Simonaitytės viešojoje 
bibliotekoje. 

1460. Lapėnienė, Laima. Vertybė, kurią per brangu parduoti / laima 
lapėnienė. – s. Kašino nuotr. // sekundė. – Panevėžys, 1998, 
kovo 26, p. 3.

Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykusioje kon-
ferencijoje „Asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis“ apie 
bib liotekų problemas kalbėjo D. Kaunas. 
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1461. „Lapkričio 30 dieną Šilutės 1-ojoje gimnazijoje vėl susitinka 
„lietuvininkų vilties“ premijos laureatai“. – Portr. // 10 balų : 
Šilutės 1-osios gimn. laikraštis. – 1998, lapkr. 27 (nr. 2), p. 1.

D. Kauno ir kitų laureatų susitikimas. 

1462. Lauraitis, Antanas. trečioji lietuvininkų vilties premija / anta-
nas lauraitis. – nuotr. aut. – (Pagerbimas) // Klaipėda. – 1998, 
gruod. 2.

Premija įteikta D. Kaunui. 

1463. „Lietuvininkų vilties“ premija ... įteikta ... domui Kaunui“ // 
lietuvos rytas. – 1998, gruod. l, p. 6. 

1464. Lietuviškos knygos metai baigėsi nuolatine senosios raštijos 
paroda. – iliustr. // lietuvos aidas. – 1998, saus. 9, p. 4.

Minimas D. Kaunas, apgailestavęs, kad Vilniuje nėra M. Mažvydo vie-
tovardžio.

1465. Lietuviškos knygos metai ir mes : (mintys raštu) / domas 
Kaunas. – Portr. // Knygotyros katedra lietuviškos knygos me-
tais : informacinis leidinys. – Vilnius, 1998. – isBn 9986-19-
302-8. – P. 60–62.

D. Kaunas apie save. 

1466. Lietuvninkaitė, Nijolė. tarp knygų : Ktu biblioteka / kal-
bėjo ramutė Vaitiekūnaitė. – iliustr. // Kauno diena. – 1998, 
saus. 30, p. 23.

Apie D. Kauno darbų reikšmę autorei.

1467. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 1997. – Vilnius : lietuvos 
mokslų akademija, 1998. – isBn 9986-498-18-X. – P. 8, 12, 27, 
28, 29, 31, 32, 119. 

Dėl D. Kauno veiklos.

1468. The Lithuanian academy of sciences : [m. mažvydo diena 
lietuvos mokslų akademijoje] / edited by jūratė Butkutė. – Vil-
nius, [1998]. – isBn 9986-498-16-3. – P. 8 : nuotr. – angl.

Paskaitą skaitė D. Kaunas.

1469. Macevičiūtė, Elena. Komunikacijos fakultetas 1997 metais : 
[kronika] / e. macevičiūtė // informacijos mokslai. – t. 8 
(1998), p. 110, 113, 115.

Apie D. Kauno apdovanojimą Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, jo pra-
nešimus mokslinėse konferencijose, stažuotes. 

1470. Maselytė, Rima. Konferencijos atidarymas / rima maselytė // 
asmeninė biblioteka – tautos istorinės atminties dalis : konfe-
rencija’98. – Panevėžys, 1998. – isBn 9986-9293-1-8. – P. 7.

Rašoma ir apie D. Kauną. 
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1471. Matulionytė, L. istorinio jubiliejaus proga – „lietuvininkų vil-
ties“ premija / l. matulionytė. – Portr. // Šilokarčema. – Šilutė, 
1998, gruod. 1 (nr. 59), p. 1, 6.

Premija D. Kaunui.

1472. Matulionytė, L. išrinkti „sidabrinės nendrės“ laureatai / l. ma-
tulionytė // Šilokarčema. – Šilutė, 1998, vas. 6 (nr. 5), p. 1.

D. Kaunas buvo siūlytas kandidatu šiai premijai gauti, bet tapo premi-
jos „Lietuvininkų viltis“ laureatu.

1473. Matulionytė, L. Ketvirtasis m. jankaus sugrįžimas į Bitėnus / 
l. matulionytė. – iliustr. // Šilokarčema. – 1998, rugpj. 11 
(nr. 37), p. 1, 8.

Paminėtos 140-osios M. Jankaus metinės, kuriose D. Kaunas apibūdino 
jo asmenybę.

1474. Mažrimas, Aleksandras. Paskui atitekti docentui ... / aleksan-
dras mažrimas. – iliustr. // literatūra ir menas. – 1998, rugpj. 
8, p. 3–4.

Atsiliepimas į D. Kauno straipsnį „Asmeninė biblioteka“, išspausdintą 
„Literatūroje ir mene“, 1998, birželio 20. 

1475. m. Mažvydo knygos sukakties valstybinės komisijos posėdis / 
lietuvos respublikos seimo spaudos tarnyba. – nuotr. // drau-
gas. – chicago, 1998, saus. 17, p. 5. 

Komisijos narys – D. Kaunas. 

1476. martyno Mažvydo paminklas Klaipėdoje : dokumentai, kalbos, 
skaičiai, faktai, rėmėjai, nuotraukos / parengė B. aleknavičius 
ir kt. – Klaipėda : organizacinis komitetas pirmajai lietuviškai 
knygai įamžinti, 1998. – isBn 9986-31-016-4. – P. 7, 45 : 
nuotr.

Minimas D. Kaunas.

1477. Misiūnienė, A. Konferencija „asmeninė biblioteka – tautos is-
torinė atminties dalis ...“ / a. misiūnienė // tarp knygų. – 1998, 
nr. 7, p. 33–34.

Konferencijoje Panevėžyje pranešimą skaitė D. Kaunas.

1478. Mūsų išeiviai : mokslinė konferencija lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo, tilžės akto ir 1923 m. sukilimo jubiliejams, Klaipė-
da, 1998 m. liepos 2 d. : [programa] / Klaipėdos univ. Baltistikos 
centras, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, lietuvininkų ben-
drija „mažoji lietuva“. – Klaipėda, 1998. – lankstinys (6 p.).

D. Kauno pranešimas „Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai išeiviai Ka-
nadoje“, III posėdžio pirmininkas – D. Kaunas.
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1479. Naujienų srautas ; Klaipėda // lietuvos rytas. – 1998, saus. 13, 
p. 6.

I. Simonaitytės literatūrinė premija paskirta D. Kaunui. 

1480. Organizacinio komiteto narys Bernardas aleknavičius ir Pir-
mosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties valstybinės ko-
misijos sekretorius profesorius domas Kaunas paminklo atiden-
gimo iškilmėse : [nuotrauka] // martyno mažvydo paminklas 
Klaipėdoje : dokumentai, kalbos, skaičiai, faktai, rėmėjai, nuo-
traukos. – Klaipėda, 1998. – isBn 9986-31-016-4. – P. 45. 

1481. Pakėnas, Alfas. „mano siela visuomet lyg meldžiasi grožiui“ / 
alfas Pakėnas // Kauno diena. – 1998, kovo 4.

Vokiečių kalbininko profesoriaus V. Falkenhano 95-mečio šventėje kal-
bėjo ir prof. D. Kaunas.

1482. Papaurėlytė, Arida. spaustuvininkas ir knygų leidėjas juozas 
steponavičius / arida Papaurėlytė. – Klaipėda : rytas, 1998. – 
P. 7, 8, 11, 62. 

Minimas D. Kaunas. 

1483. Paulauskaitė, Zita. gėlių piešėja / Zita Paulauskaitė. – Kristi-
nos Paulauskaitės nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1998, 
spal. 23, p. 3, 8.

Išeivijos dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė pasakoja apie pa-
žintį su D. Kaunu. 

1484. Pirmoji amerikos lietuviška knyga. – iliustr. // donelaičio 
žemė. – 1998, sausis–vasaris (nr. 1/2), p. 4.

Perspausdinta 1997 m. su D. Kauno įvadiniu žodžiu.

1485. Pirmoji lietuviška knyga priminė ilgaamžį lietuvos buvimą 
pasaulyje. – iliustr. // donelaičio žemė. – 1998, sausis–vasaris 
(nr. 1/2), p. 2.

D. Kauno mintys apie lietuviškos knygos metų programą ir jos įvyk-
dymą.

1486. Pirmosios lietuviškos knygos – mažvydo Katekizmo 450 metų 
sukakties minėjimo toronte aktyvieji dalyviai, rengėjai ir pro-
gramos atlikėjai : lietuvos garbės konsulas H. lapas, rengėjų 
komiteto pirmininkė d. garbaliauskienė, prof. d. Kaunas ir 
kt. – a. Kazlauskienės nuotr. // tėviškės žiburiai. – torontas, 
1998, saus. 6. 

 Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis : dokumentai, bibliogra-
fija kronika. – Žr. 37. 

D. Kaunas minimas įvairiuose kn. puslapiuose. Žr. pavardžių r-klę, 
p. 493. 
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1487. Priešpaskutinis jubiliejinės komisijos posėdis // donelaičio 
žemė. – 1998, spalis–lapkritis (nr. 10/11), p. 3.

D. Kaunas apžvelgė darbus. 

1488. Ragainėje įamžintas martyno mažvydo atminimas // donelai-
čio žemė. – 1998, kovas–balandis (nr. 3/4), p. 5.

Minimas D. Kaunas, dalyvavęs atminimo lentos atidengimo iškilmėse. 

1489. Rimkutė, S. Kuklios iškilmės / s. rimkutė. – iliustr. // Pama-
rys. – Šilutė, 1998, rugpj. 12, p. 1.

M. Jankaus 140-metis, kuriame dalyvavo D. Kaunas. 

1490. Rinkūnienė, Gertrūda. Bibliotekai – unikalus sidabro meda-
lis / gertrūda rinkūnienė. – arūno Švelnos nuotr. // Panevėžio 
balsas. – 1998, kovo 25, p. 1–2.

Panevėžio a. bibliotekai D. Kaunas įteikė P. Repšio sukurtą sidabro me-
dalį už nuopelnus propaguojant knygą.

1491. ievos Simonaitytės premija – profesoriui domui Kaunui. – 
Portr. // lietuvos aidas. – 1998, saus. 16, p. 13. 

1492. Skutulienė, Stasė. domui Kaunui – „lietuvininkų vilties“ pre-
mija / s. skutulienė. – V. Vilko nuotr. – (apdovanojimai) // Pa-
marys. – Šilutė, 1998, gruod. 2, p. 1. 

1493. Stonienė, Vanda. lietuvos knyga ir visuomenė XX amžiuje / 
Vanda stonienė // Knygotyra. – [t.] 25 (1998), p. 401.

Dėl monografijos „Lietuviškoji knyga : istorijos metmenys“, kurios vie-
nas iš autorių yra D. Kaunas. 

1494. Stubra, Albinas. lietuvininkų svečiai – akademikai / albinas 
stubra. – nuotr. autoriaus // Klaipėda. – 1998, birž. 20.

Nuotraukoje ir prof. D. Kaunas.

1495. Subačius, Giedrius. giedrius subačius ir „gyvųjų turtų“ pa- 
roda čikagoje / kalbėjosi dalia s. anysienė ir laima Petrauskai-
tė-Van der stoep. – Portr., iliustr. // draugas. – chicago, 1998, 
geg. 2, priedas „mokslas, menas, literatūra“, p. 1–2, 4.

Apie D. Kauną Newbery bibliotekoje.

1496. Šamborskienė, D. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejaus 
šventės / d. Šamborskienė // naujasis varpas. – nemanas, 1998, 
sausis–vasaris (nr. 1), p. 2.

D. Kaunas skaitė pranešimą Kaliningrade.

1497. Šikšnelis, Juozas. Įteikta ievos simonaitytės literatūrinė premi-
ja / j. Šikšnelis. – nuotr. // tarp knygų. – 1998, nr. 3, p. 37.

Premija skirta D. Kaunui. 
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1498. Šilutė // lietuvos rytas. – 1998, gruod. 1, p. 6.
Žinutė dėl „Lietuvininkų vilties“ premijos D. Kaunui. 

1499. Tilžės akto 80-mečiui. – (anonsai) // Kalba Vilnius. – 1998, 
gruod. 20, p. 18.

LTV laidos „Tilžės aktas“, kurioje kalbėjo D. Kaunas, anonsas.

1500. Tilžės akto 80-metis // Klaipėda. – 1998, gruod. 1–8 (nr. 47), 
p. 1.

„Lietuvininkų vilties“ premija įteikta D. Kaunui.

1501. Tilžės akto 80-metis // Vakarų lietuva. – Klaipėda, 1998, 
gruod. 1–8, p. 1.

Įteikta premija D. Kaunui.

1502. Tilžės biblioteka įrengta, bet ar ji bus prieinama lankytojams. – 
iliustr. // donelaičio žemė. – 1998, spalis–lapkritis (nr. 10/11), 
p. 3.

D. Kaunas apie bibliotekas. 

1503. Užpelkienė, Dalia. tilžės akto 80-mečiui / dalia užpelkienė // 
Klaipėda. – 1998, lapkr. 28, priedas „Vakarai“, p. 8.

Kviečiama lapkričio 30 d. dalyvauti šventiniuose renginiuose ir  
D. Kauno apdovanojime „Lietuvininkų vilties“ premija.

1504. Užpelkienė, Dalia. tilžės akto 80-mečiui / dalia užpelkienė // 
Pamarys. – Šilutė, 1998, lapkr. 28, p. 2.

D. Kaunui įteikta „Lietuvininkų vilties“ premija. 

1505. Užsienio lietuviams gerai pažįstamo prof. domo Kauno sūnūs 
[domas, julius, martynas] tėvo bibliotekoje Vilniuje [1998 m.] 
kovo 5 d. – a. rugieniaus nuotr. // draugas. – chicago, 1998, 
birž. 9. 

1506. Vaičekauskienė, Ela. Hermano Zudermano būties ir minties pėd-
sakais / ela Vaičekauskienė. – V. Vilko nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 
1998, lapkr. 4, p. 3.

Rašytoją, jam skirtoje konferencijoje, pristatė D. Kaunas.

1507. Vaigonytė, E. „lietuvos knyginių ryšių istorijai ir dabarčiai ...“ /  
e. Vaigonytė // tarp knygų. – 1998, nr. 12, p. 32.

Knygotyros seminare kalbėjo D. Kaunas. 

1508. Vaitkus, Kęstutis. aplankykite bibliofilų surengtą parodą / Kęstu-
tis Vaitkus // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1998, vas. 27.

Cituojamos D. Kauno mintys apie bibliofiliją. 
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1509. Vaitkus, Kęstutis. Būdas bibliofilų / Kęstutis Vaitkus // Būdas že-
maičių. – mažeikiai, 1998, bal. 21.

D. Kauno mintys apie bibliofiliją. 

1510. Vaitkus, Kęstutis. jubiliejinių metų knygos / Kęstutis Vaitkus // 
Žemaičių saulutė. – Plungė, 1998, saus. 2.

D. Kauno knygos tyrinėjimai. 

1511. Vėlavičienė, Silvija. Penkiasdešimt dienų anapus atlanto / 
s. Vėlavičienė. – Z. degučio nuotr. // tarp knygų. – 1998, 
nr. 2, p. 15–18.

Apie D. Kauno dalyvavimą pirmosios lietuviškos knygos minėjimuose 
JAV ir Kanadoje. 

1512. Vilniaus universiteto Knygotyros katedros vedėjas prof. d. Kau-
nas supažindina Prezidentą [algirdą Brazauską] su naujaisiais lei-
diniais, skirtais pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui, 
1997.01.08. – nuotr. // algirdas Brazauskas : lietuvos respubli-
kos prezidentas = The President of the republic of lithuania = 
President der republik litauen, 1993–1998 / sudaryt. gedimi-
nas ilgūnas. – Vilnius, 1998. – isBn 9986-861-32-2. – P. 173. 

1513. Vitkauskienė, Irena. „Visi keliai veda į Žemaitiją“ / irena Vit-
kauskienė. – nuotr. // Žemaitis. – Plungė, 1998, liep. 14.

Mokslininkų išvykoje į Žemaitiją dalyvavo Mokslų akademijos narys 
ekspertas D. Kaunas.

1514. Zemlickas, Gediminas. Pasaulyje kaip savo namuose / gedi-
minas Zemlickas. – iliustr. // mokslo lietuva. – 1998, birž. 25 
(nr. 12), p. 8.

Grupinėje nuotraukoje Pasaulio lietuvių 10-ojo mokslo ir kūrybos sim-
poziumo dalyviai: H. Dumpys, D. Kaunas, S. Vėlavičienė. 

1515. Želvytė, Danguolė. akademikai – gimtinėje / danguolė Žel-
vytė. – nuotr. // Žemaičių žemė. – Klaipėda, 1998, nr. 4, 
p. 6–7.

Dėl D. Kauno bei kitų MA narių išvykos į Žemaitiją.

1999

1516. Akcija Vilniaus universiteto bibliotekos statybai remti = cam-
paign in support of the construction of Vilnius university li-
brary / Vilniaus universiteto informacijos ir ryšių su visuomene 
skyrius. – Vilnius : Vilniaus universitetas, [1999]. – 1 lap., su-
lankst. į 6 p.

Dėl 1998 m. pabaigoje įkurto Vilniaus universiteto bibliotekos paramos 
fondo „Mokslo šviesa“, kurio valdybos narys – D. Kaunas.
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1517. Aspirantai ir doktorantai : asmenvardžių sąrašas / parengė sta-
nislavas dubauskas // Bibliotekininkystės studijos Vilniaus uni-
versitete. – Vilnius, 1999. – isBn 9955-401-12-5. – P. 315, 
316, 317.

Minimas ir D. Kaunas.

1518. Atskleisime Panevėžio knygos ir kultūros istorijos puslapius // 
sekundė. – Panevėžys, 1999, kovo 22, p. 7.

Dėl D. Kauno pranešimo „Autografija: spindesys ir kasdienybė“, skaityto 
Panevėžio a. viešojoje bibliotekoje įvykusioje konferencijoje.

1519. Bartkutė, Donata. 60-asis gimtadienis / donata Bartkutė // 
Brasta. – Plungė, 1999, lapkr. 5, p. 1.

Dėl S. Daukanto klubo jubiliejinės konferencijos; minimas D. Kaunas.

1520. Bibliotekininkystės absolventai : asmenvardžių sąrašas / su-
darė stanislavas dubauskas // Bibliotekininkystės studijos Vil-
niaus universitete. – Vilnius, 1999. – isBn 9955-401-12-5. – 
P. 241.

Minimas ir D. Kaunas. 

1521. Bielskytė, Vida. Krašto bibliotekos – tautos atgimimo liudyto-
jos / Vida Bielskytė // lietuvos aidas. – 1999, bal. 3, p. 7.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės bibliote-
koje surengtoje konferencijoje.

1522. Butkevičienė, Birutė. mokslo šviesa / Birutė Butkevičienė // 
tarp knygų. – 1999, nr. 2, p. 33.

Į VU bibliotekos naujo pastato projekto rėmimo fondo valdybą iš-
rinktas ir D. Kaunas.

1523. Černeckis, Gintautas. jubiliejaus proga : lakonikos / gintautas 
černeckis. – nuotr. // Plungė. – 1999, bal. 13.

Eiliuotos dedikacijos D. Kaunui. 

1524. Černeckis, Gintautas. lietuvos bibliofilų klubų atstovų susi-
rinkimas / gintautas černeckis // Plungė. – 1999, birž. 8, p. 3.

Dėl trijų bibliofilų klubų susirinkimo Vilniuje, kuriame dalyvavo ir 
D. Kaunas. 

1525. Černeckis, Gintautas. Prasmingas gyvenimas su knyga / gin-
tautas černeckis // Plungė. – 1999, lapkr. 9, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas.

1526. Dagytė, Irma. Profesorius domas Kaunas siūlė įkurti bibliofilų 
klubą rokiškyje / irma dagytė. – nuotr. // gimtasis rokiškis. – 
1999, geg. 11, p. 1, 2.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Rokiškio viešosios bibliotekos renginyje, skir-
tame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
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1527. Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nu-
tarimo nr. 8 „dėl lietuvos mokslo premijų“ dalinio pakeitimo : 
lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas nr. 1321, 1999 m. 
lapkričio 30 d. // Valstybės žinios. – 1999, gruod. 3 (nr. 103), 
p. 78.

Patvirtintas naujas Lietuvos mokslo premijų komitetas; tarp jo narių ir 
D. Kaunas. 

1528. Dienos iki jubiliejaus, 138 // gimtasis rokiškis. – 1999, geg. 6, 
p. 1.

Dėl Rokiškio viešojoje bibliotekoje vykusios Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dienos, kurioje dalyvavo ir D. Kaunas.

1529. Dobranskienė, Romualda. Pratarmė / romualda dobrans-
kienė // rašytojas ir gimtinė : straipsnių rinkinys. – Klaipėda, 
1999. – isBn 9986-505-86-0. – P. 5, 6.

Minimas ir D. Kaunas.

1530. Dubauskas, Stanislavas. mokslinių kadrų rengimas: aspiran-
tūra ir doktorantūra / stanislavas dubauskas // Bibliotekinin-
kystės studijos Vilniaus universitete. – Vilnius, 1999. – isBn 
9955-401-12-5. – P. 128.

Minimas ir D. Kaunas.

1531. Dubauskas, Stanislavas. svarbiausios bibliotekininkystės stu-
dijų datos / stanislavas dubauskas // Bibliotekininkystės studi-
jos Vilniaus universitete. – Vilnius, 1999. – isBn 9955-401-
12-5. – P. 17, 18, 19, 20, 21.

Minimas ir D. Kaunas.

1532. Gaižiūtė, Nomeda. Paskutiniame komisijos posėdyje įteikta 
martyno mažvydo premija / nomeda gaižiūtė // lietuvos ai-
das. – 1999, saus. 9, p. 3.

Premija įteikta D. Kaunui.

1533. Glosienė, Audronė. tarptautinė knygotyros konferencija Vil-
niuje / audronė glosienė // Bibliografija : mokslo darbai. – ’97 
(1999), p. 70, 74, 75.

Minimas ir D. Kaunas.

1534. Glosienė, Audronė ; Gudauskas, Renaldas. Bibliotekinin-
kystė Vilniaus universitete, 1949–1999 m. / audronė glosie-
nė, renaldas gudauskas // Bibliotekininkystės studijos Vilniaus 
universitete. – Vilnius, 1999. – isBn 9955-401-12-5. – P. 52, 
55, 56, 60, 63, 65.

Minimas Knygotyros katedros vedėjas D. Kaunas.
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1535. Glosienė, Audronė ; Gudauskas, Renaldas. Bibliotekinin-
kystės studijos Vilniaus universitete, 1949–1999 : paradigmų 
kaita / audronė glosienė, renaldas gudauskas // tarp kny-
gų. – 1999, nr. 2, p. 16.

Minimas Knygotyros katedros vedėjas D. Kaunas.

1536. Grybauskienė, Petronėlė. mūsų kalendorius : 1999, balandis / 
Petronėlė grybauskienė // tarp knygų. – 1999, nr. 2, p. 48.

D. Kauno biografija ir bibliografija.

1537. Januševičienė, Virginija. Kalbėjo apie bibliotekas / Virginija 
januševičienė // Panevėžio rytas. – 1999, kovo 29.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Panevėžio a. viešosios bibliotekos konferenci-
joje „Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos“.

1538. Jonynas, Vytautas A. Žaltvykslės tilžės sutemose / Vytautas a. 
jonynas. – rec. kn.: mažosios lietuvos moterys : apybraižos / 
Birutė Baltrušaitytė. Vilnius, 1998 // tėviškės žiburiai. – toron-
tas, 1999, bal. 6 (nr. 14).

Recenzijoje remiamasi palyginimu su D. Kauno monografija „Mažosios 
Lietuvos knyga“.

1539. Jubiliejus kovo–balandžio mėnesį švenčia [Knygotyros katedros 
vedėjas prof. habil. dr. d. Kaunas] // universitas Vilnensis. – 
1999, bal. 9 (nr. 3/4), p. 12.

1540. Juozapaitienė, Otilija. Konferencija „Žemaičių knyga“ / otili-
ja juozapaitienė // Plungė. – 1999, lapkr. 9, p. 3.

Konferencijoje dalyvavo ir D. Kaunas.

1541. Kalpokaitė, Salvinija. mūsų knygos šventė / s. Kalpokaitė // 
tarp knygų. – 1999, nr. 6, p. 40.

Minimas ir D. Kaunas.

1542. Kastanauskaitė, Danutė. Katedros profesinėje aplinkoje ir 
lietuvos visuomenėje / danutė Kastanauskaitė // Bibliote-
kininkystės studijos Vilniaus universitete. – Vilnius, 1999. – 
isBn 9955-401-12-5. – P. 145, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 
159.

Rašoma ir apie D. Kauną.

1543. domas Kaunas, 1971–1998 : literatūros rodyklė / Vilniaus 
universitetas. Komunikacijos fakultetas. Knygotyros katedra ; 
[parengė: o. janonis, Ž. Zaveckienė, s. matulaitytė]. – Vilnius : 
[Vu KK], 1999. – 151, [1] p. – tiražas 200 egz. – isBn 9986-
19-337-0.
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1544. Kultūrinėje veikloje: „Pirmosios lietuviškos knygos sukaktu-
vinių metų pabaigai ...“ // tėviškės žiburiai. – torontas, 1999, 
geg. 4 (nr. 18), p. 7.

Dėl D. Kauno apdovanojimo M. Mažvydo premija.

1545. Lapėnienė, Laima. Žvilgsnis į krašto institucinių bibliote-
kų istoriją / i. [!l.] lapėnienė // tarp knygų. – 1999, nr. 6, 
p. 38–39.

Rašoma ir apie D. Kauną.

1546. Lapėnienė, Laima. Žvilgsnis į Panevėžio krašto institucinių 
bibliotekų istoriją / laima lapėnienė. – nuotr. // sekundė. – 
Panevėžys, 1999, kovo 30, p. 2.

Dėl D. Kauno dalyvavimo G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyku-
sioje konferencijoje.

1547. Lietuviškos knygos keliu : [nuotrauka / fotogr. danutė mukie-
nė] // Žemaičių žemė. – Klaipėda, 1999, nr. 1, p. [2] (virš.).

Tarp kitų ir D. Kaunas.

1548. Literatūra apie bibliotekininkystės studijas Vilniaus universite-
te / sudarė danutė Kastanauskaitė // Bibliotekininkystės studi-
jos Vilniaus universitete. – Vilnius, 1999. – isBn 9955-401-
12-5. – P. 334, 343, 345, 346, 347, 349, 352, 354, 355, 356, 
357, 358, 365, 366, 371.

Minimas ir D. Kaunas.

1549. Liūnienė, Lina. Biblioteka ir bibliofilai šventė jubiliejines su-
kaktis / lina liūnienė. – nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 
1999, lapkr. 5 (nr. 84).

Dėl D. Kauno dalyvavimo S. Daukanto klubo 15-os metų jubiliejaus 
konferencijoje.

1550. Macevičiūtė, Elena. Katedrų tarptautiniai ryšiai / elena ma-
cevičiūtė // Bibliotekininkystės studijos Vilniaus universitete. – 
Vilnius, 1999. – isBn 9955-401-12-5. – P. 165, 166, 167, 
170, 171, 174, 175.

1551. „Maloniai kviečiame į mokslinę konferenciją „Žemaičių kny-
ga“ ...“ // Plungė. – 1999, spal. 12, p. 1.

Dėl D. Kauno skaityto pranešimo.

1552. Miežinienė, Ala. mokslinė ir metodinė veikla / ala miežinie-
nė // Bibliotekininkystės studijos Vilniaus universitete. – Vil-
nius, 1999. – isBn 9955-401-12-5. – P. 131, 138, 142.

Minimas ir D. Kaunas.
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1553. Naujos knygos apie knygas // Plungė. – 1999, spal. 12 (nr. 78), 
priedas „Bibliofilų puslapis“, p. 5.

Pristatomos D. Kauno knygos.

1554. Pakalkienė, Rasa. atsiminimai apie mažąją lietuvą / rasa Pa-
kalkienė // lietuvos žinios. – 1999, saus. 20, p. 23.

D. Kauno pasisakymai per V. Gaigalaičio knygos „Atsiminimai“ prista-
tymą Mokslų akademijoje.

1555. Paulauskaitė, Kristina. Bibliofilų klubui – 15 / Kristina Paulaus-
kaitė. – nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1999, lapkr. 12.

Minimas ir D. Kaunas.

1556. Paulauskaitė, Zita. Keleivis / Zita Paulauskaitė // Žemaičių sau-
lutė. – Plungė, 1999, bal. 16, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas.

1557. Pavilionis, Rolandas. savarankiškumo pamokos : patirtis ir pro-
blemos / rektoriaus prof. habil. dr. rolando Pavilionio Vilniaus 
universiteto 1998 metų veiklos apžvalga. – Vilnius : Vilniaus 
universiteto 1-kla, [1999]. – P. 3.

Dėl M. Mažvydo ir I. Simonaitytės premijų paskyrimo.

1558. Piročkinas, Arnoldas. dramatiškas iškilaus lietuvininko [V. gai-
galaičio] gyvenimas / arnoldas Piročkinas // Voruta. – 1999, 
kovo 27 (nr. 12), p. 6.

Cituojamos D. Kauno mintys.

1559. Ramonas, Kęstutis. [Pratarmė] / Kęstutis ramonas. – tas pats 
angl., p. 7 // ex libris : bibliotekininkystės studijoms – 50 : 
parodos katalogas / sudarytojas alfonsas čepauskas. – Vilnius : 
Vu Komunikacijos fakultetas, 1999. – P. 6. 

Dėl prancūzo Frederic Kuhlman sukurto ekslibriso D. Kaunui.

1560. Saulytė, Renata. svečias kalbėjo apie knygas, jų gimimą ir au-
tografus / renata saulytė. – iliustr. // Panevėžio rytas. – 1999, 
geg. 12, p. 8. 

Dėl VU profesoriaus, knygotyrininko ir bibliofilo D. Kauno viešnagės 
Rokiškyje.

1561. Skierienė, Violeta. domas Kaunas – Knygos žmogus / Viole-
ta skierienė. – nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1999, 
bal. 16, p. 1, 3.

1562. Skutulienė, Stasė. „Be vakarykštės dienos nebūtų šiandie-
nos ...“ / stasė skutulienė. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 1999, 
kovo 23, p. 1, 4.

Dėl D. Kauno dalyvavimo J. Mikšui skirtos memorialinės lentos atiden-
gime Saugų vid. mokykloje.
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1563. Skutulienė, Stasė. m. jankaus sugrįžimas į gimtuosius Bitėnus / 
stasė skutulienė. – nuotr. // Pamarys – Šilutė, 1999, rugpj. 10, 
p. 1.

Dėl D. Kauno apsilankymo Bitėnuose, M. Jankaus muziejuje.

1564. Skutulienė, Stasė. Petras jakštas – likimo dovana ne vien Šilutei / 
stasė skutulienė // Vakarų lietuva. – Klaipėda, 1999, lapkr. 3–9 
(nr. 44), p. 1.

Minimas ir D. Kaunas.

1565. Starkus, Martynas. Petras jakštas – karininkas, visuomenės 
švietėjas / martynas starkus. – nuotr. // Karys. – 1999, nr. 23, 
p. 28.

Minimas ir D. Kaunas.

1566. Stasiukaitienė, Elena. augustai, simonui ir visiems lietuvos vai-
kams / elena stasiukaitienė // tarp knygų. – 1999, nr. 4, p. 22.

Dėl D. Kauno pagalbos išleidžiant G. Raguotienės knygą „Žodžiai apie 
knygą“.

1567. Sveikiname : „Bet kokį nuostabų randu aš dvasiai peną ...“ 
(j. V. getė). – nuotr. // tarp knygų. – 1999, nr. 4, p. 36.

Sveikinimai 50-mečio proga.

1568. „Š. m. sausio 18 d. lietuvos mokslų akademijos mažojoje sa-
lėje ...“. – Virginijos Valuckienės nuotr. // mokslas ir gyveni-
mas. – 1999, nr. 2, p. 36–37.

Tarp V. Gaigalaičio „Atsiminimų“ pristatymo dalyvių ir D. Kaunas.

1569. Šakūnienė, Ugnė. Vyturėliais pakilusios / ugnė Šakūnienė. – 
nuotr. // Kultūros gyvenimas. – 1999, nr. 14, p. 7, 12.

Dėl D. Kauno apdovanojimo Kultūros ministerijos padėkos raštu  
50-mečio proga.

1570. Trilupaitienė, Jūratė. martynas mažvydas garsina lietuvą / jūra-
tė trilupaitienė. – iliustr. // literatūra ir menas. – 1999, saus. 9, 
p. 11.

Minimas D. Kauno pranešimas Tarptautinėje mokslinėje konferenci-
joje (Maskva, 1998, lapkr. 18–20 d.).

1571. Užpelkienė, Dalia. „lietuvininkų vilties“ premija / dalia užpel-
kienė. – nuotr. // tarp knygų. – 1999, nr. 2, p. 37.

Laureatas D. Kaunas. 

1572. Užpelkienė, Dalia. renginiai, skirti P. jakšto 100 metų jubiliejui / 
d. užpelkienė. – (Šilutė) // tarp knygų. – 1999, nr. 12, p. 38.

Konferencijoje dalyvavo ir D. Kaunas. 
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1573. Vaičiulionis, Algis. draugiškame šarže pasigedo šukuosenos / 
algis Vaičiulionis // Panevėžio balsas. – 1999, bal. 1, p. 4.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Panevėžio viešosios bibliotekos konferenci-
joje.

1574. Vaigonytė, E. dovana tilžės (sovetsko) lietuvių bendruomenei / 
e. Vaigonytė // tarp knygų. – 1999, nr. 2, p. 40.

Bibliotekos steigimu Tilžėje kartu su kitais rūpinosi ir D. Kaunas. 

1575. Vaitkus, Kęstutis. iš lietuviškos knygos istorijos / Kęstutis Vait-
kus // Plungė. – 1999, spal. 12, p. 5. 

Rašoma apie veikalus: „Lietuviškoji knyga : istorijos metmenys“  
(D. Kaunas ir kt.) bei „Mažosios Lietuvos knyga“ (D. Kaunas). 

1576. Vaitkus, Kęstutis. mažosios lietuvos kalendoriai / Kęstutis 
Vaitkus. – iliustr. // Brasta. – Plungė, 1999, saus. 15.

Apie kalendorius daug žinių sukaupė D. Kaunas. 

1577. Vaitkus, Kęstutis. Penkiolika knygmečių : gruodžio 26 d. si-
mono daukanto bibliofilų klubas švęs 15-ąjį gimtadienį / Kęs-
tutis Vaitkus. – nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 1999, 
gruod. 17, p. 5.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1578. Vareikienė, Aldona. Prof. d. Kaunui – ilgiausių metų! / aldo-
na Vareikienė // Banga. – gargždai, 1999, bal. 21, p. 3. 

Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus, katedros vedėjo, habilituoto 
mokslų daktaro D. Kauno 50-ies metų jubiliejaus. 

1579. Vilkas, Vaidotas. atstatytoje spaustuvėje įsikūrė muziejus / Vil-
kas Vaidotas. – nuotr. // Klaipėda. – 1999, rugpj. 9, p. 3.

Dėl D. Kauno apsilankymo muziejuje. 

1580. Vilniaus universiteto taryboje // universitas Vilnensis. – 1999, 
gruod. 27 (nr. 29), p. 2.

Dėl D. Kauno išrinkimo VU tarybos nariu. 

1581. Virketis, Jonas. Pagarba bibliotekai ir knygai / jonas Virketis. – 
nuotr. // Žemaitis. – Plungė, 1999, spal. 30.

Dėl D. Kauno dalyvavimo S. Daukanto bibliofilų klubo 15-os metų 
sukakties minėjime ir konferencijoje. 

1582. VU mokslininkų apdovanojimai, premijos, stipendijos // uni-
versitas Vilnensis. – 1999, bal. 9 (nr. 3/4), p. 5.

Apdovanotas ir D. Kaunas.

1583. Zaveckienė, Žiedūnė. aistra – knygos : prof. domui Kaunui – 
penkiasdešimt / Žiedūnė Zaveckienė // literatūra ir menas. – 
1999, geg. 1, p. 10.

Apie knygotyrininką prof. D. Kauną.
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1584. Zaveckienė, Žiedūnė. dėmesio centre vėl knygotyra / Ž. Za-
veckienė // tarp knygų. – 1999, nr. 11, p. 36, 37.

Minimas ir D. Kaunas.

1585. Zemlickas, Gediminas. ar įsiplieks „mokslo šviesa“ / gedimi-
nas Zemlickas. – nuotr. autoriaus // mokslo lietuva. – 1999, 
saus. 7, p. 2.

Pristatytas Vilniaus universiteto bibliotekos paramos fondas, kurio valdy-
bos nariu išrinktas D. Kaunas.

1586. Žaltauskaitė, Ilona. Valstybinė komisija baigė darbą / ilona Žal-
tauskaitė. – nuotr. // tarp knygų. – 1999, nr. 2, p. 33.

Minimas Knygos sukakties minėjimo komisijos sekretorius D. Kaunas.

1587. Żbikowska-Migoń, Anna. Problemy komunikacji piśmiennic-
zej : międzynarodowa konferencja na uniwersytecie Pedago-
gicznym w tallinie, 29–30 kwietnia 1999 r. / anna Żbikows-
ka-migoń. – lenk. // roczniki biblioteczne. – Wrocław, 1999,  
r. 43, p. 148.

Minimas ir D. Kaunas.

2000

1588. Braziūnienė, Alma. Vilniaus bibliofilų dienos / parengė alma 
Braziūnienė // Žemaičių bibliofilas. – Plungė, 2000, kovo 16, 
p. 2.

Minimas D. Kaunas.

1589. Braziūnienė, Alma. Knygotyrininkai Plateliuose / alma Bra-
ziūnienė // literatūra ir menas. – 2000, rugs. 29 (nr. 39), 
p. 12.

Dėl D. Kauno pranešimo „Knygų leidyba Plungėje pirmosios Nepri-
klausomybės metais“ konferencijoje „Žemaičių knyga-2“.

1590. Bražinskienė, Violeta. Ketvirtoji bibliofilų konferencija / Vio-
leta Bražinskienė. – nuotr. // Plungė. – 2000, spal. 13, p. 7.

Minimas D. Kaunas.

1591. Černeckis, Gintautas. Plungėje pasirodė penktasis laikraštis : in-
terviu / užrašė Violeta Bražinskienė // Plungė. – 2000, kovo 21.

Minimas ir D. Kaunas. 

1592. Černeckis, Gintautas. spaudai rengiamas leidinys apie bibliofilų 
asmenines bibliotekas / gintautas černeckis // Plungė. – 2000, 
gruod. 15, p. 6.

Minimas ir D. Kaunas.
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1593. Dėl nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos redaktorių 
kolegijos sudarymo lietuvos nacionalinėje m. mažvydo bib-
liotekoje : lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas, 
1999 m. liepos 26 d. nr. 277, Vilnius // Bibliografija : mokslo 
darbai. – ’99 (2000), p. 93.

Redaktorių kolegijoje ir D. Kaunas.

1594. Elertas, Dainius. Kuršių nerija e. V. Berbomo akimis / dainius 
elertas // mokslas ir gyvenimas. – 2000, nr. 3, p. 6, 9.

Minimas ir D. Kaunas. 

1595. Gaižiūnas, S. j. Zauerveino dienos norvegijoje / s. gaižiūnas // 
metai. – 2000, nr. 11, p. 158.

Minimas ir D. Kaunas.

1596. Inis, Laimonas. esu toks, koks esu : pokalbiai apie kūrybą, is-
toriją ir save / laimonas inis. – Kaunas : aušra, 2000. – isBn 
9986-941-42-3. – P. 289–290.

Pokalbyje su Vidmantu Staniuliu apie D. Kleino gramatikos suradimą 
minimas ir D. Kaunas. 

1597. Janonis, Osvaldas. nacionalinės retrospektyviosios bibliografi-
jos redaktorių kolegijos posėdis / osvaldas janonis // Bibliogra-
fija : mokslo darbai. – ’99 (2000), p. 35.

Minimas ir D. Kaunas.

1598. Januševičienė, Virginija. apie knygų kelią pas skaitytojus / Vir-
ginija januševičienė // Panevėžio rytas. – 2000, kovo 28, p. 12.

Dėl bendradarbiavimo su Panevėžio a. viešąja biblioteka; minimas ir 
D. Kaunas. 

1599. Juozapaitienė, Otilija. Plateliuose – „Žemaičių knyga-2“ / oti-
lija juozapaitienė. – nuotr. // Brasta. – Plungė, 2000, rugs. 22, 
p. 8.

Konferencijoje skaitė pranešimą ir D. Kaunas.

1600. Kastanauskaitė, Danutė. tarptautiniame knygotyros semina-
re / danutė Kastanauskaitė. – nuotr. // universitas Vilnen-
sis. – 2000, lapkritis (nr. 10), p. 3.

Vienas iš pranešėjų – D. Kaunas. 

1601. Kaunas, domas (gim. 1949 04 21 Šlepečiuose, Plungės raj.) // 
Šilutės kraštas : enciklopedinis žodynas. – Šilutė, 2000. – isBn 
9986-798-05-1. – P. 192–193. 

1602. Kaunas, domas. – Portr. // Kas yra kas lietuvoje, 2000. – 
[Kaunas], 2000. – isBn 9986-709-15-6. – P. 318.
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1603. „Knygos – ikonografijos albumo „mažosios lietuvos vardai ir 
vaizdai“ pristatymo proga ...“ : [nuotrauka] // mokslas ir gyve-
nimas. – 2000, nr. 5/6, p. 3.

1604. Lapėnienė, Laima. Panevėžys : „Konferencijos „Panevėžio 
apskrities institucinės bibliotekos“ pranešimų rinkinys“ ; „Pa-
nevėžys kasmet praturtina knygos istorijos kultūrą“ / l. lapė-
nienė // tarp knygų. – 2000, nr. 7, p. 34, 35.

Minimas ir D. Kaunas.

1605. Lapėnienė, Laima. Profesorius [d. Kaunas] įvertino bibliote-
kos veiklą užpildant knygos istorijos spragas / laima lapėnie-
nė. – nuotr. // sekundė. – Panevėžys, 2000, kovo 27, p. 3. 

Dėl konferencijos „Panevėžio krašto spauda: leidyba ir sklaida“ Panevė-
žio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. 

1606. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 1999. – Vilnius : lietu-
vos mokslų akademija, 2000. – P. 7, 13, 15, 16, 17, 18, 67. 

Dėl D. Kauno veiklos.

1607. Mažrimas, Aleksandras. Bibliofilija kaip bibliofilija : pole-
mika / aleksandras mažrimas // literatūra ir menas. – 2000, 
birž. 9, p. 2.

Apie D. Kauno straipsnį „Bibliofilija kaip kūryba“, išspausdintą žurna-
le „Metai“, 1999, Nr. 8/9.

1608. Mėlinauskas, Stasys. Šilutės krašto diena mokslų akademijo-
je / stasys mėlinauskas. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 2000, 
lapkr. 14, p. 2.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1609. Misiūnienė, Snieguolė. Paroda „liuteronų kapinės lietuvoje“ / 
snieguolė misiūnienė // universitas Vilnensis. – 2000, lapkritis 
(nr. 10), p. 3.

Parodai panaudotos autorinės D. Kauno nuotraukos. 

1610. Mokslų akademijoje. – nuotr. – (Kronika) // mokslas ir tech-
nika. – 2000, nr. 4, p. 7.

Dėl albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ pristatymo.

1611. Paplauskienė, Skirmantė. Paminklas mažosios lietuvos lietu-
vininkams / skirmantė Paplauskienė. – Portr. // Šilokarčema. – 
Šilutė, 2000, bal. 11, p. 1, 5. 

Dėl prof. D. Kauno ikonografinio albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir 
vaizdai“ pristatymo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje. 
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1612. Petronytė, Jurga. mažosios lietuvos istorija įamžinta fotoalbu-
me / jurga Petronytė. – nuotr. // Vakarų ekspresas. – Klaipėda, 
2000, bal. 11, p. 7. 

Dėl prof. D. Kauno fotoalbumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ 
sutiktuvių, Klaipėda.

1613. Raudienė, R. gargždai : knygos pristatymas Priekulėje / r. rau-
dienė // tarp knygų. – 2000, nr. 5, p. 36.

Dėl albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ pristatymo.

1614. Stonienė, Vanda. Brandi knygotyros specialistė / Vanda stonienė // 
tarp knygų. – 2000, nr. 7, p. 12.

Dėl D. Kauno vadovavimo V. Černiauskaitės disertacijai. 

1615. Striogaitė, Dalia. albumo prezentacija. – aut. nenurodyta // Šeš-
tieji Povilo Višinskio skaitymai : mokslinės konferencijos, skirtos 
125-osioms P. Višinskio gimimo metinėms, pranešimai, 2000 m. 
birželio 29 d. / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bibliote-
ka. – Šiauliai, 2000. – isBn 9986-766-18-4. – P. 45–46.

Dėl D. Kauno dalyvavimo albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaiz-
dai“ pristatyme Šiaulių viešojoje bibliotekoje. 

1616. Surplienė, Jadvyga. albumas apie Klaipėdos krašto žmonių 
gyvenimus / jadvyga surplienė. – iliustr. // Banga. – gargždai, 
2000, bal. 12, p. 5.

Dėl prof. D. Kauno parengto albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir 
vaizdai“ pristatymo I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje Priekulėje, 
Klaipėdos rajonas. 

1617. Svečiuose – bibliofilai // Šiaurės rytai. – Biržai, 2000, birž. 24, 
p. 5.

Dėl D. Kauno viešnagės Biržuose.

1618. Toleikienė, Kristina. Šilutės krašto diena – sostinėje [lietuvos 
mokslų akademijoje] / Kristina toleikienė. – nuotr. // Šilokar-
čema. – Šilutė, 2000, lapkr. 11, p. 1, 7.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1619. Užpelkienė, Dalia. svečiavosi profesorius domas Kaunas / 
d. užpelkienė. – (Šilutė) // tarp knygų. – 2000, nr. 7, p. 38–39. 

Dėl D. Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ pristatymo 
Šilutės r. F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.

1620. Užpelkienė, Dalia. „Šilutė jau nebėra atskira sala“ / kalbėjo-
si gediminas Zemlickas. – nuotr. // mokslo lietuva. – 2000, 
gruod. 21 (nr. 22), p. 6.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės kultūriniuose renginiuose. 
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1621. Vabuolas, Jonas. Įvairūs pavasario malonumai / jonas Vabuolas // Kau-
no diena. – 2000, bal. 15, priedas „santaka“, p. 15.

Rašoma ir apie D. Kauno albumą „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“.

1622. Vaitkus, Kęstutis. apie konferenciją „Žemaičių knyga-2“ Plate-
liuose / Kęstutis Vaitkus. – nuotr. // Žemaičių saulutė. – Plungė, 
2000, lapkr. 10, p. 4.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1623. Vaitkus, Kęstutis. ir bibliofilai turi laikraštį : interviu / parengė 
Kristina Paulauskaitė // Žemaičių saulutė. – Plungė, 2000, bal. 21, 
p. 5, 8.

Minimas ir D. Kaunas. 

1624. Vaitkus, Kęstutis. Konferencija „Žemaičių knyga-2“ / Kęstutis 
Vaitkus // tarp knygų. – 2000, nr. 11, p. 41.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Plateliuose vykusioje konferencijoje. 

1625. Vareikienė, Aldona. enciklopedinis albumas Priekulėje / al-
dona Vareikienė. – (naujienų konvejeris) // Banga. – gargždai, 
2000, bal. 5, p. 3.

Dėl D. Kauno albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ išleidimo. 

1626. Vareikienė, Aldona. Šimtuose nuotraukų – lietuvininkų gyve-
nimas / aldona Vareikienė // Klaipėda. – 2000, bal. 15, p. 5. 

Dėl Vilniaus universiteto prof. D. Kauno parengto ikonografinio albu-
mo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ pristatymo Gargžduose (Klaipė-
dos rajonas). 

1627. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas : [portre-
tas] // mokslas ir gyvenimas. – 2000, nr. 5/6, p. 1 (virš.). 

1628. Vilkas, Vaidotas. Pirmasis mažosios lietuvos vaizdų albumas / 
Vaidotas Vilkas. – iliustr. // Klaipėda. – 2000, bal. 11, p. 27. 

Dėl Vilniaus universiteto prof. D. Kauno sudaryto albumo „Mažosios 
Lietuvos veidai ir vaizdai“ pristatymo Šilutėje.

1629. Vilniaus knygų mugė = Vilnius Book fair : [kultūrinė progra-
ma] : 2000 vasario 17–19. – Vilnius, 2000. – 1 lap., sulankst. į 
6 p.

Dėl D. Kauno ikonografinio albumo „Mažosios Lietuvos veidai ir vaiz-
dai“ pristatymo. 

1630. Virketis, Jonas. apie žemaičių knygą / jonas Virketis // Žemai-
tis. – Plungė, 2000, rugs. 26, p. 8.

Dėl D. Kauno dalyvavimo konferencijoje „Žemaičių knyga-2“. 
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1631. Vistdal, Oskar. georg sauerwein – europear og døl : ein doku-
mentasjon / oskar Vistdal. – [Bergen] : norsk Bokreidingslag, 
2000. – norv. – isBn 82-7834-015-3. – P. 6, 62, 67, 197, 198, 
199.

Minimi D. Kauno tyrinėjimai G. Zauerveino tema.

1632. Zinkevičienė, Julija. tarptautinis knygotyros seminaras / julija 
Zinkevičienė // tarp knygų. – 2000, nr. 11, p. 36.

Dėl D. Kauno dalyvavimo ir pasisakymo seminare. 

1633. Žalkauskaitė, Gintarė. elitinės kultūros klubas – bibliofilai / 
gintarė Žalkauskaitė // Šiaurės atėnai. – 2000, spal. 21, p. 9.

Apie bibliofiliją, bibliofilus ir D. Kauną.

2001

1634. Aktyvo suvažiavimas – turiningas kultūros renginys / mūsų 
inf. – nuotr. // Vokietijos lB valdybos informacijos. – lam-
pertheim/Hüttenfeld, 2001, gruodis, p. 3.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Vokietijos Lietuvių bendruomenės suvažiavi-
me bei J. Basanavičiaus knygos „Medega dr. Jurgio Sauerweino biografijai“ 
(2001) pristatyme Hüttenfelde.

1635. Bitėnų gyventojai lips į gandralizdžius. – (lietuva) // ekstra. – 
2001, nr. 4, p. 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Bitėnų kaimo (Šilutės r.) gandrų kolonijų 
išsaugojimo protesto akcijose.

1636. Braziūnienė, Alma. martyno mažvydo bibliofilų klubo veiklos 
kronika / parengė alma Braziūnienė // Žemaičių bibliofilas. – 
Plungė, 2001, liep. 5, p. 3.

Minimas D. Kaunas.

1637. Butkevičienė, Birutė. XXVii knygos mėgėjų draugijos veiklos 
kronika / parengė Birutė Butkevičienė // Žemaičių bibliofilas. – 
Plungė, 2001, liep. 5, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas. 

1638. Černeckis, Gintautas. simono daukanto bibliofilų klubas – re-
gioninis knygos kultūros ugdymo centras / gintautas černec-
kis // Žemaičių bibliofilas. – Plungė, 2001, gruod. 28, p. 2.

Minimas ir D. Kaunas.

1639. martyną Jankų prisiminė prieš 20 metų. – nuotr. // Pamarys. – 
Šilutė, 2001, rugs. 7, p. 1, 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo M. Jankaus muziejaus 20-mečio iškilmėse.
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1640. Konkursą laimėjo „Šviesa“ // Knygų pasaulyje. – 2001, nr. 1, 
p. 15.

Dėl XXVII knygos mėgėjų draugijos konkurse laimėtos III vietos už kny-
gą „Bibliofilai apie asmenines bibliotekas“. 

1641. Krause, Friedhilde. teisybės ieškotoja f. Krauzė iš išnyku-
sios Vdr / [kalbėjosi] Vaidotas Žukas. – gedimino Zemlicko  
nuotr. // respublika. – 2001, gruod. 28, p. 23.

Profesorė knygotyros klausimus aptarė su D. Kaunu.

1642. Łaskarzewska, Hanna. Bibliofilstwo w kulturze współczesnej / 
Hanna Łaskarzewska. – (Kronika krajowa i zagraniczna) // Prze-
gląd biblioteczny. – Warszawa. – r. 69, z. 3 (2001), p. 298–299.

Dėl D. Kauno dalyvavimo konferencijoje.

1643. Lietuvos mokslų akademija, 1941–2001 / sudarė V. Puronas. – 
Vilnius : lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2001. – isBn 
9955-9371-0-6. – P. 68, 70, 182 : nuotr.

Rašoma ir apie D. Kauną.

1644. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas praneša, kad pagal 
2001 01 19 paskelbtas ma narių ekspertų vakansijas ir remian-
tis ma statuto 21 p. iškelti ir įregistruoti į mokslų akademi-
jos narius ekspertus šie kandidatai (pagal specialybes) : [...] // 
mokslo lietuva. – 2001, bal. 5 (nr. 7), p. 17.

Tarp kandidatų ir D. Kaunas. 

1645. Mačiulis, Jonas. „lietuviškieji slapyvardžiai“ : išvados ir pro-
blemos / jonas mačiulis // Bibliografija : mokslo darbai. – 2000 
(2001), p. 72, 78.

Minimas ir D. Kaunas. 

1646. Matulevičius, Algirdas. mažlietuvių tautinis tapatumas / algir-
das matulevičius. – nuotr. // mokslo lietuva. – 2001, saus. 25 
(nr. 2), p. 12.

Dėl S. Pocytės disertacijos gynimo; D. Kaunas – disertacijos oficialusis 
oponentas.

1647. Paplauskienė, Skirmantė. Pabūti su m. jankumi, pagerbti, pri-
siminti ... / skirmantė Paplauskienė. – nuotr. // Šilokarčema. – 
Šilutė, 2001, rugpj. 7 (nr. 91), p. 1, 5.

Prisimenama, kad dar aštunto dešimtmečio pabaigoje D. Kaunas ieško-
jo M. Jankaus gyvenimo ir veiklos pėdsakų. 

1648. Pastatė 18 metrų bokštą. – (lazdėnuose) // Pamarys. – Šilutė, 
2001, rugpj. 10, p. 7.

D. Kauno nuomonė dėl per arti Rambyno gandrų kolonijos statomo 
pasienio stebėjimo bokšto. 
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1649. Pociūtė-Abukevičienė, Dainora. Kaunas domas / dainora 
Pociūtė-abukevičienė // lietuvių literatūros enciklopedija. – 
Vilnius, 2001. – isBn 9986-513-95-2. – P. 227.

1650. Senato š. m. vasario 22 d. posėdyje : (protokolas nr. 3) // in-
formacinis biuletenis / Vilniaus universiteto rektorato leidinys. – 
2001, kovo 8 (nr. 5), p. 1.

Dėl nutarimo D. Kauną siūlyti kandidatu į Lietuvos mokslų akademi-
jos narius ekspertus. 

1651. „Šiandien 16 val. Panevėžio apskrities g. Petkevičaitės-Bitės 
viešosios bibliotekos galerijoje ...“ // Panevėžio balsas. – 2001, 
gruod. 27, p. 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo steigiant Panevėžio bibliofilų klubą bei pri-
statant R. de Bury „Philobibloną“. 

1652. Užpelkienė, Dalia. mokslo ir praktikos ryšiai : Šilutės diena – sos-
tinėje / dalia užpelkienė // tarp knygų. – 2001, nr. 1, p. 39–40.

Dalyvavo ir D. Kaunas.

1653. Vaitkus, Kęstutis. tradicinė Knygos šventė / Kęstutis Vaitkus // 
Žemaičių bibliofilas. – Plungė, 2001, liep. 5, p. 8.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1654. Valutienė, Sigita. Buvę mokiniai parašė savo gimtinės istoriją / 
sigita Valutienė. – iliustr. // Banga. – gargždai, 2001, kovo 10, 
p. 6. 

Dėl D. Kauno ir S. Pocytės istorijos tyrinėjimų, skirtų Agluonėnų 460 
metų jubiliejui. 

1655. Vilniaus universiteto biblioteka 2000 metais / Vilniaus univer-
sitetas ; [redaktorių komisija: B. Butkevičienė ... ir kt.]. – Vil-
nius : Vilniaus univ. l-kla, 2001. – P. 65.

Dėl VU bibliotekoje surengtos parodos „Liuteronų kapinės Lietuvoje“, 
kuriai buvo panaudotos D. Kauno nuotraukos ir rankraščiai. 

1656. Zabulis, Henrikas. liaupsės danieliui Kleinui / Henrikas Za-
bulis // Knygotyra. – t. 37 (2001), p. 254–269.

D. Kaunas iš Vroclavo universiteto bibliotekos gavo liaupsių kopiją.

2002

1657. Ažaneckienė, Danguolė. „... Kelias yra tol, kol yra juo einan-
čių ...“ / danguolė ažaneckienė. – nuotr. // Vakarų lietuva. – 
Klaipėda, 2002, bal. 2–10 (nr. 63), p. 1.

Minimas ir D. Kaunas.
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1658. Ažaneckienė, Danguolė. Plungės savivaldos 210-osioms me-
tinėms / danguolė ažaneckienė // Plungė. – 2002, bal. 22 
(nr. 45), p. 5.

Minimas ir D. Kaunas.

1659. Černeckis, Gintautas. dr. jonas Basanavičius apie dr. georgą 
Zauerveiną / gintautas černeckis. – iliustr. // Plungė. – 2002, 
saus. 7, p. 5. 

Dėl prof. D. Kauno parengtos J. Basanavičiaus knygos „Medega d-ro 
Jurgio Sauerweino biografijai“ pristatymo Martyno Mažvydo bibliofilų 
klubo susirinkime Vilniuje.

1660. Išrinkti nauji fakultetų dekanai. – (senato komisijoje) // uni-
versitas Vilnensis. – 2002, gruodis (nr. 9), p. 5.

Komunikacijos fakulteto – D. Kaunas.

1661. Kastanauskaitė, Danutė. Bibliotekininkystės ir Knygotyros ka-
tedros 2000–2002 metais / danutė Kastanauskaitė // Knygoty-
ra. – [t.] 39 (2002), p. 234, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 
246, 247, 250.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1662. Kaunas, domas. – angl. – Portr. // Who is Who in lithuania, 
2002. – Kaunas, 2002. – isBn 9986-709-38-5. – P. 215. 

1663. Kaunas, domas. – Portr. // Kas yra kas lietuvoje, 2002. – 
[Kaunas], 2002. – isBn 9986-709-37-7. – P. 306.

1664. Kautto, Vesa. „Philobiblon“ liettuaksi / Vesa Kautto. – suom. // 
donelaitis. – Vuosik. – [t.] 43 (2002/3), p. 11.

Dėl D. Kauno dalyvavimo rengiant Richardo de Bury „Philobiblono“ 
leidimą.

1665. Krause, Friedhilde. internationaler Bibliophilenkongreβ in 
Vilnius : litauen vom 20. bis 22. september 2001 / friedhil-
de Krause. – Vok. // marginalien : Zeitschrift für Buchkunst 
und Bibliophilie. – Wiesbaden. – [t.] 166, H. 2 (2002), p. 83,  
84, 85.

Minimas ir D. Kaunas. 

1666. Krištopaitytė, Violeta. „Popieriniai liudininkai“ – praėjusio 
laiko ženklai : žvilgsnis į mykolo Žilinsko archyvą / Violeta 
Krištopaitytė // Kauno diena. – 2002, bal. 6, priedas „santaka“, 
p. 13. 

Dėl D. Kauno laiško, rasto M. Žilinsko archyve, kuriame dėkojama už 
paramą tyrinėjant Mažosios Lietuvos knygos istoriją. 
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1667. Kubiliūtė, Ramunė. lietuviškų knygų rinkėjai ir organizacinės 
bibliotekos / ramunė Kubiliūtė // Pasaulio lietuvis. – cleve-
land, 2002, kovas, p. 19–20.

Minimas ir D. Kaunas.

1668. Lapėnienė, Laima. Knyga, kurios lietuva laukė beveik septy-
nis šimtus metų / laima lapėnienė // sekundė. – Panevėžys, 
2002, saus. 7, p. 8.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1669. „Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininku ...“ : [nuotrau-
ka] // mokslas ir gyvenimas. – 2002, nr. 2, p. [4] (virš.).

Tarp kitų LBD pirmininkų ir D. Kaunas.

1670. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2001. – Vilnius : lietu-
vos mokslų akademija, 2002. – P. 7, 15, 22, 25, 77, 90. 

Dėl D. Kauno veiklos.

1671. Lotman, Piret. 450 aastat oleviste raamatukogu / Piret lot-
man. – est. // Keel ja Kirjandus. – tallin, 2002, nr. 6, p. 453.

Dėl D. Kauno pranešimo, skaityto tarptautinėje konferencijoje „Baltijos 
jūros kultūros regiono knygos ir bibliotekos XVI–XVIII amžiuje“ (Talinas, 
2002.04.3–6).

1672. Macevičiūtė, Elena. levo Vladimirovo darbų įtaka mokslinin-
kams / elena macevičiūtė // Knygotyra. – t. 39 (2002), p. 13, 
15, 19.

Minimas ir D. Kaunas. 

1673. Meškelevičius, Jonas. Vilniaus universiteto bibliotekos pamin-
klinės durys pirmajai lietuviškai knygai / jonas meškelevičius // 
Vilniaus universiteto biblioteka 2001 metais. – Vilnius, 2002. – 
isBn 9986-19-465-2. – P. 8.

D. Kaunas dalyvavo komisijoje dėl lietuviškos knygos 450 m. sukakties 
įamžinimo Vilniaus universiteto bibliotekoje.

1674. Norkienė, Raimonda. nidoje – gaivus istorijos dvelksmas / 
raimonda norkienė. – Portr. – (neringa) // Klaipėda. – 2002, 
spal. 3, p. 13. 

Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus, knygotyrininko, Mažosios Lietu-
vos tyrinėtojo dr. D. Kauno apsilankymo Nidoje.

1675. Norkienė, Raimonda. Šilutė atvėrė savo kultūros klodus / rai-
monda norkienė // Klaipėda. – 2002, liep. 9, p. 14.

Dėl D. Kauno dalyvavimo „Lietuvininkų-kuršininkų dienoje“ Nidoje.

1676. „Philobiblonas“ // Klaipėda. – 2002, saus. 30, p. 11.
Knygos pristatymas.
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1677. Plungės miesto istorinė raida. Valdymo istorija : paroda, konfe-
rencija : [programa] // Žemaičių saulutė. – Plungė, 2002, bal. 4, 
p. 8.

Dėl D. Kauno skaityto pranešimo konferencijoje. 

1678. Pocytė, Silva. mažlietuviai Vokietijos imperijoje, 1871–1914 / 
silva Pocytė ; Klaipėdos universitetas. Vakarų lietuvos ir Prūsijos 
istorijos centras. – Vilnius : Vaga, 2002. – isBn 5-415-01676-7. – 
P. 4, 21–26, 28, 29, 77, 78, 87, 92, 104, 111–114, 117, 118, 126, 
134, 138, 140, 152, 171, 176, 180–183, 194, 196, 202, 230, 231, 
235, 238, 244, 247, 248, 252, 259, 260, 291, 292.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1679. Svėrienė, Audronė. lietuvos knygos muziejus bus / a. svėrie-
nė // tarp knygų. – 2002, nr. 11, p. 29–30.

Minimas ir D. Kaunas.

1680. Šilutės spaustuvės / sudarytoja roza Šikšnienė. – Klaipėda : li-
bra memelensis, [2002]. – isBn 9955-9436-5-3. – P. 5, 6, 7, 
17, 40, 45, 65, 77, 79.

Rašoma ir apie D. Kauno tyrimus. 

1681. Universiteto mokslininkams – rektoriaus premijos // universi-
tas Vilnensis. – 2002, vas. 7 (nr. 1), p. 1.

Tarp apdovanotų mokslininkų ir D. Kaunas.

1682. Virketis, Jonas. mokslininkai – apie miesto istoriją / jonas Vir-
ketis. – (Plungės savivaldai – 210) // Žemaitis. – Plungė, 2002, 
bal. 23, p. 1, 8.

Minimas ir D. Kaunas. 

1683. Voverienė, Ona. „ji pati veržiasi link rūpesčių. ji – tokia“ / ona 
Voverienė // lietuvos aidas. – 2002, gruod. 27, p. 4.

N. Lietuvninkaitės disertacijos moksl. vadovas D. Kaunas. 

1684. Zalieckas, Danius. Plungė istorijoje / danius Zalieckas. –  
nuotr. – (mūsų miestas) // Brasta. – Plungė, 2002, bal. 24, 
p. 1–2.

Dėl D. Kauno dalyvavimo mokslinėje konferencijoje, skirtoje Plungės 
savivaldos 210 metų sukakčiai. 

2003

1685. Aarma, Liivi. esinduslik bibliofiilia teaduskonverrents Vilniu-
ses / liivi aarma. – est. – nuotr. // raamat on ... iii. eesti bi-
bliofiilia ja raamatuloo almanahn / Koostaja eerik teder. – tal-
linn, 2003. – P. 260, 261, 262, 263.

Minimas ir D. Kaunas.
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1686. Arbušauskas, Ruslanas. studentai dėstytojus apdovanojo moli-
niais kopūstais / ruslanas arbušauskas // lietuvos rytas. – 2003, 
lapkr. 20, p. 6.

D. Kaunas gavo apdovanojimą kaip geriausias dėstytojas.

1687. Bibliografės disertacija // tarp knygų. – 2003, nr. 5, p. 21.
Dėl Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos BKC vyr. bibliogra-

fės A. Papaurėlytės disertacijos „Knygos laisvė ir kontrolė Lietuvoje 1918–
1940 m.“ Minimas D. Kaunas.

1688. Binkauskienė, Liana. rektorato narių vizitas į fakultetus – 
proga susipažinti / liana Binkauskienė. – nuotr. // universitas 
Vilnensis. – 2003, balandis (nr. 4), p. 2.

Dėl VU rektorato narių apsilankymo Komunikacijos (dekanas D. Kau-
nas) ir Fizikos fakultetuose.

1689. Binkauskienė, Liana ; Mackonytė, Onutė. Vivat academia! 
Vivant professores! / liana Binkauskienė, onutė mackony-
tė. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 2003, rugsėjis (nr. 8), 
p. 2–3.

Per rugsėjo 1-osios iškilmes kalbėjo ir universiteto vėliavą pakėlė D. Kau-
nas.

1690. Braziūnienė, Alma. dėmesio centre – bibliofilija / alma Bra-
ziūnienė // mokslo lietuva. – 2003, geg. 15 (nr. 10), p. 7.

Dėl D. Kauno dalyvavimo bibliofilų konferencijoje Plungėje. 

1691. Čepytė, Julija. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei 
Knygotyros ir dokumentotyros institutai 2002–2003 metais / 
julija čepytė // Knygotyra. – t. 41 (2003), p. 207, 208, 209, 
210, 212, 213, 215, 217, 218.

Minimas ir D. Kaunas.

1692. Černeckis, Gintautas. Plungės bibliofilas Vilniaus knygų mugė-
je / gintautas černeckis // Plungė. – 2003, kovo 20, p. 4.

Dėl straipsnio autoriaus susitikimo su D. Kaunu. 

1693. Černeckis, Gintautas ; Vaupšas, Česlovas. Plungės bibliofi-
lai / kalbėjosi gediminas Zemlickas // mokslo lietuva. – 2003,  
lapkr. 6 (nr. 19), p. 19; lapkr. 20–gruod. 3 (nr. 20), p. 19. – tas 
pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://ml.lms.lt/ml/200319/20031916.htm; http://
ml.lms.lt/ml/200320/20032016.htm>.

Minimas ir D. Kaunas, kaip idėjinis laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ 
rėmėjas.
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1694. Dapkutė, Austėja. Petras jakštas – karininkas, švietėjas, biblio-
filas / austėja dapkutė. – nuotr. // tarp knygų. – 2003, nr. 12, 
p. 33.

Minimas ir D. Kaunas.

1695. Dumbliauskas, Petras. Knygotyros konferencija / Petras dum-
bliauskas // Šiaurės atėnai. – 2003, rugs. 27 (nr. 36), p. 4.

D. Kaunas konferencijoje skaitė pranešimą apie P. Jakšto ekslibrisą. 

1696. Grėbliūnas, Rymantas. „Knygų“ autorius tvarkė lietuvių karių 
kapus / rymantas grėbliūnas. – nuotr. // Panevėžio balsas. – 
2003, rugs. 18, p. 4.

Minimas ir D. Kaunas.

1697. Įteikti „studentiški kopūstai 2002/2003“. – nuotr. // univer-
sitas Vilnensis. – 2003, gruodis (nr. 10), p. 10.

D. Kaunas tapo „Metų dėstytoju“. 

1698. Kalpokaitė, Salvinija. Petro jakšto atminimui / s. Kalpokai-
tė // tarp knygų. – 2003, nr. 12, p. 40.

Minimas ir D. Kaunas.

1699. Kaunas, domas. – angl. – Portr. // Who is Who in Vilnius city, 
2003. – [Kaunas], 2003. – isBn 9986-709-42-3. – P. 171.

1700. domas Kaunas [interaktyvus]. – Vilnius : Vilniaus universitetas. 
Komunikacijos fakultetas, 2003– . – [žiūrėta 2009 m. vas. 27 d.]. 
Prieiga per internetą: <http://www.kf.vu.lt/lt/kaunas; http://
lt.wikipedia.org/wiki/domas_Kaunas; http://wapedia.mobi/lt/
domas_Kaunas. 

1701. Knatauskaitė, Donata. Bibliotekininkų veikla / donata Kna-
tauskaitė // Šilokarčema. – Šilutė, 2003, lapkr. 18, p. 4. 

Dėl F. Bajoraičio viešosios bibliotekos kartu su prof. D. Kaunu Vilniuje 
surengto vakaro „Petras Jakštas – likimo dovana ne tik Šilutei“ bei Klaipė-
doje rengiamos konferencijos „Knygnešystė ir jos įtaka lietuviškos spaudos ir 
kultūros išsaugojimui“. 

1702. Knygos // gimtasis rokiškis. – 2003, spal. 25, p. 1.
Dėl D. Kauno dalyvavimo P. Jakšto „Knygos“ pristatyme Rokiškio vie-

šojoje bibliotekoje.

1703. Knygos // Pamarys. – Šilutė, 2003, geg. 13, p. 1. 
Šilutės miesto šventės metu F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bus pri-

statyta nauja šilutiškio bibliofilo, kraštotyrininko P. Jakšto knyga „Knygos“, 
kurią parengė prof. D. Kaunas.

1704. Kolekcininkai // mažosios lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 
2003. – isBn 5-420-01525-0. – t. 2, p. 256.

Rašoma ir apie D. Kauną. 
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1705. Korsakaitė, Ingrida. susipažinkime: antrasis žurnalo „muBa“ 
numeris / ingrida Korsakaitė // naujasis židinys-aidai. – 2003, 
nr. 7/8, p. 416–418.

D. Kaunas – paieškos ir idėjos atsisiųsti iš Paryžiaus antrąjį „MUBA“ 
numerį iniciatorius. 

1706. Krause, Friedhilde. leibnizo draugijoje Berlyne – narys iš lie-
tuvos [profesorius d. Kaunas] / friedhilde Krause // tarp kny-
gų. – 2003, nr. 12, p. 24–25. 

1707. Leibniz-Sozietät e. V. begründet 1700 als Brandenburgische 
sozietät der Wissenschaften : mitgliederverzeichnis 2003, 
stand : 16. juni 2003 / Zusammenstellung : Klaus-Peter stei-
ger. – [Berlin, 2003]. – P. 14. – Vok.

Įrašas narių sąraše ir trumpa charakteristika.

1708. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2002. – Vilnius : lietu-
vos mokslų akademija, 2003. – P. 7, 23, 24, 27, 28, 29, 108. 

Dėl D. Kauno veiklos. 

1709. The Lithuanian academy of sciences / compiled by Vytautas 
Puronas ; editorial Board: Benediktas juodka [ir kt.]. – Vilnius, 
2003. – isBn 9986-08-038-X. – P. 55, 60, 153 : nuotr. – angl.

Minimas ir D. Kaunas.

1710. Mažosios lietuvos garbinga praeitis, liūdna dabartis ir neaiš-
ki ateitis / Vilius Pėteraitis, jurgis reisgys, jonas stikliorius [ir 
kt.]. – Vilnius, 2003. – isBn 9986-897-08-4. – d. 1, p. 287, 
290, 294, 297, 299, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 545. 

tas pat. – 2003. – isBn 9986-897-09-2. – d. 2, p. 383.
Rašoma ir apie D. Kauną.

1711. Mažosios lietuvos pristatymas čikagoje // donelaičio žemė. – 
2003, balandis (nr. 4), p. 3.

Dėl D. Kauno dalyvavimo XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos sim-
poziume. 

1712. Mėlinauskas, Stasys. su poezija, knyga ir fotografija / stasys 
mėlinauskas // Pamarys. – Šilutė, 2003, birž. 3, p. 6.

Apie Šilutės miesto šventės metu F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir 
muziejuje vykusius renginius. Minimas ir D. Kaunas. 

1713. Mickevičiūtė, Ona ; Počepavičius, Jonas ; Antulytė, Rūta. Bitė-
nuose paminėtos didžiojo spaustuvininko martyno jankaus 145-
osios gimimo metinės / ona mickevičiūtė, jonas Počepavičius, 
rūta antulytė. – nuotr. // Voruta. – 2003, rugpj. 23 (nr. 16), 
p. 1, 3.

D. Kaunas priminė Mažosios Lietuvos istoriją. 
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1714. Miklaševičius, Vytautas. lietuvininkų valios aktas / Vytautas 
miklaševičius // draugas. – chicago, 2003, gruod. 11, p. 3, 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Tilžės akto minėjime Vilniuje. 

1715. Misiūnas, Remigijus. tryliktoji knygotyrininkų konferencija / 
r. misiūnas // literatūra ir menas. – 2003, spal. 3 (nr. 40), 
p. 2, 19.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1716. Murauskaitė, Jurgita. Kaunai įsimyli Kaune / jurgita murauskai-
tė. – nuotr. // Kauno diena. – 2003, geg. 16 (nr. 112), p. 1, 5.

Rašoma ir apie V. Kaunienę bei D. Kauną.

1717. Nauja P. jakšto knyga // Šilokarčemos laikraštis. – Šilutė, 2003, 
geg. 15, p. 10.

1718. Navickienė, Aušra. der Bibliophilenklub martynas-mažvydas in 
litauen / aušra navickienė. – Vok. // librarium : Zeitschrift der 
schweizerischen Bibliophilen gesellschaft. – 2003, H. 2, p. 125, 
127, 128. 

Minimas ir D. Kaunas. 

1719. Olševskaja, Diana. sočios ir pašėlusios užgavėnės su Kfsa / 
diana olševskaja. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 2003, 
kovas (nr. 3), p. 9.

Dalyvavo ir D Kaunas. 

1720. Papaurėlytė, Arida. naujas dailės albumas / arida Papaurėlytė // 
tarp knygų. – 2003, nr. 1, p. 16.

Algirdo Steponavičiaus dailės albumo ir parodos sutiktuvėse dalyvavo ir 
D. Kaunas.

1721. Rotušėje – a. steponavičiaus kūrybos vakaras // lietuvos ry-
tas. – 2003, saus. 4, priedas „sostinė“, p. 7.

Dėl D. Kauno dalyvavimo vakare-minėjime Vilniaus rotušėje.

1722. Steponaitienė, Jolita. Knygos priklausomybės ženklų tyrinė-
jimų lietuvoje apžvalga / jolita steponaitienė // Bibliografija : 
mokslo darbai. – 2002 (2003), p. 56–57, 59, 60.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1723. Studentai susitiko su fakulteto valdžia // universitas Vilnen-
sis. – 2003, balandis (nr. 4), p. 15.

Dėl Komunikacijos fakulteto (ir D. Kauno) bei studentų bendradar-
biavimo. 

1724. Sveikiname! – nuotr. // Plungė. – 2003, lapkr. 13, p. 6.
Plungės bibliofilai sveikina prof. Domą Kauną, kurį Vokietijos Leibnico 

mokslo draugija išrinko savo nariu ir įteikė specialų diplomą.
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1725. Šeštadienį šventėme visų šilutiškių gimtadienį / parengė Vilma 
Zėčienė, Vilija Budrikienė, skirmantė Paplauskienė, juozas gri-
gonis // Šilokarčemos laikraštis. – Šilutė, 2003, birž. 2, p. 7.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1726. Šopis, Vitalijus. domas Kaunas – mūsų krašto kultūros etašė 
[!atašė] Vilniuje / Vitalijus Šopis. – nuotr. // Šilokarčema. – Ši-
lutė, 2003, rugpj. 19, p. 4. 

1727. Šventėme visų šilutiškių gimtadienį / Vilma Zėčienė, Vilija Bu-
drikienė, skirmantė Paplauskienė, juozas grigonis // Šilokarče-
mos laikraštis. – Šilutė, 2003, birž. 2, p. 1, 6–7.

Šilutės miesto šventės renginiuose dalyvavo ir D. Kaunas. 

1728. Užpelkienė, Dalia. Karininkas, istorikas ir bibliofilas Petras jakš-
tas / dalia užpelkienė. – nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2003, 
gruod. 2, p. 4.

Dėl D. Kauno dalyvavimo P. Jakšto „Knygų“ sutiktuvėse. 

1729. Užpelkienė, Dalia. Šilutės frydricho Bajoraičio viešosios biblio-
tekos Knygos muziejus (1990–2001 m.) / dalia užpelkienė // 
Knygotyra. – t. 40 (2003), p. 128–139.

Minimas D. Kaunas, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos 
muziejaus įkūrimo idėjos autorius.

1730. „Visuomet malonu, kai „draugo“ redakciją aplanko svečiai ...“ : 
[nuotrauka] // draugas. – chicago, 2003, geg. 24 (nr. 101), 
p. 8.

D. Kaunas tarp XII Mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvių.

1731. Zinkevičius, Zigmas. Kaunas domas / Zigmas Zinkevičius // 
mažosios lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 2003. – isBn 
5-420-01525-0. – t. 2, p. 43. 

1732. Žebrauskaitė, Alina. Pristatytas mjr. Petro jakšto rankraštis 
„Knygos“ / alina Žebrauskaitė. – Portr. // Krašto apsauga. – 
2003, nr. 21, p. 19. 

Pasakojama apie P. Jakšto „Knygų“ pristatymą. Rankraštį parengė  
D. Kaunas. 

1733. Žemaitytė, Kristina. lietuvos šiuolaikinės bibliofilijos tyrimų 
galimybės / Kristina Žemaitytė // Knygotyra. – t. 41 (2003), 
p. 32–43.

Aptariama D. Kauno veikla bibliofilijos srityje.
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2004

1734. Abromaitytė, Aistė. dvi gyvenimo pusės – du renginiai / aistė 
abromaitytė. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 2004, sausis 
(nr. 1), p. 5.

Dėl P. Jakštui skirto minėjimo Rokiškyje, kuriame dalyvavo ir  
D. Kaunas.

1735. Christophe, Bernard. [recenzija] / Bernard christophe. – rec. 
kn.: iii. internationales sauerwein-symposion in dovre, 9.–12. 
august 2000 / redigiert von oskar Vistdal. dovre, 2003. – 
angl. // norsk lingvistisk tidsskrift. – Vol. 22 (2004), p. 164.

Aptariamas D. Kauno straipsnis „Georg Sauerwein’s Lithuanian Publi-
cations and their Significance for the Lithuanian National Movement“. 

1736. Černeckis, Gintautas. Kas mes be šaknų? / [kalbėjosi] asta ger-
dauskaitė // Plungė. – 2004, geg. 4, p. 5. 

Pokalbyje su Plungės S. Daukanto bibliofilų klubo prezidentu G. Čer-
neckiu buvo minimas ir D. Kaunas.

1737. Jonušas, Kazys. tolimi–artimi kariai / „Kario“ redakcija // Ka-
rys. – 2004, nr. 12, p. 1.

Dėl P. Jakšto palikimo nuotraukų, gautų iš D. Kauno; dalis jų skelbia-
ma žurnalo priede.

1738. Kalbos ir knygos metus palydint : programa, 2004 12 06, Vil-
nius / lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisi-
ja. – Vilnius, 2004. – P. [2, 5, 17].

Minimas ir D. Kaunas.

1739. Kaleidoskopas // Banga. – gargždai, 2004, birž. 9, p. 1.
Informacija apie leidinio „Knygos kultūros karininkas“ sutiktuves  

I. Simonaitytės memorialiniame muziejuje Priekulėje. 

1740. Kalpokaitė, Salvinija. Karininkas, švietėjas, spaudos darbuo-
tojas [interaktyvus] / salvinija Kalpokaitė, rokiškio viešosios 
bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji biblio-
tekininkė // XXi amžius. – 2004, lapkr. 17 (nr. 86) [žiūrėta 
2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
xxiamzius.lt/numeriai/2004/11/17/atmi_02.html>.

Dėl Lietuvos mokslų akademijos nario eksperto, Vilniaus universiteto 
prof. D. Kauno skaityto pranešimo „Karininko biografija: autoriaus versi-
ja“ konferencijoje, skirtoje P. Jakšto atminimui. 

1741. Kalpokaitė, Salvinija. „Knygos šventė 2004“ rokiškyje / salvi-
nija Kalpokaitė // gimtinė. – 2004, liep. 1–31, p. 9.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Knygos šventėje bei talkoje P. Jakšto tėviš-
kėje. 
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1743. Kaupas, Vladas. Vardų nepaisantys autoriai / Vladas Kaupas // 
akiračiai. – 2004, nr. 8, p. 15.

Pažymima, kad D. Kauno monografijoje „Mažosios Lietuvos knyga“ 
minimo V. Kaupo vardas buvo ne Vladas, bet Viktoras. 

1744. Knygius traukia knygių. – nuotr. // respublika. – 2004, spa-
lio 2, priedas „julius“, p. 2. 

Trumpas D. Kauno knygos „Knygos kultūros karininkas“ pristatymas.

1745. Konferencijoje – geriausios pajėgos // Klaipėdos universite-
tas. – 2004, lapkr. (nr. 8), p. 2.

Minimas ir D. Kaunas. 

1746. Lapėnienė, Laima. Knyga apie žmogų, suvokusį ir gebėjusį 
perteikti svarbiausias knygos priedermes / laima lapėnienė // 
tėvynė. – Panevėžys, 2004, lapkr. 17, p. 2. 

G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje aptarta P. Jakšto knyga 
„Knygos“, kurią parengė prof. D. Kaunas. 

1747. Lietuviškieji slapyvardžiai : lietuviškos spaudos iki 1990 m. 
slapyvardžių sąvadas : leidinys skirtas lietuviškos spaudos loty-
niškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui / lietuvos respublikos 
kultūros ministerija, lietuvos nacionalinė martyno mažvydo 
biblioteka ; sudarė ir parengė jonas mačiulis. – Vilnius, 2004. – 
t. 1 : autoriai. – isBn 9955-541-26-1. – P. 127.

Pateikti ir D. Kauno slapyvardžiai. 

1748. Lietuvninkaitė, Nijolė. Knygos pakeleivė / [pokalbis su Kauno 
technologijos universiteto bibliotekos retų knygų skyriaus ve-
dėja, knygotyrininke, s. daukanto klubo garbės nare dr. nijole 
lietuvninkaite] // Plungė. – 2004, vas. 20, p. 7. 

Minimas D. Kaunas.

1749. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2003 / sudarytojas V. Pu-
ronas. – Vilnius : lietuvos mokslų akademija, 2004. – P. 29, 
30, 31, 33, 35, 36. 

Dėl D. Kauno veiklos. 

1750. Lukoševičius, Steponas. mažosios lietuvos enciklopedija – pa-
minklas vakariniams baltams / steponas lukoševičius. – iliustr. // 
donelaičio žemė. – 2004, kovas (nr. 3), p. 3.

Rašoma apie enciklopedijos sutiktuvių Vilniaus universitete dalyvį  
D. Kauną.

1751. Mackonytė, Onutė. lietuva žavisi jubiliejinėmis universiteto 
knygomis / onutė mackonytė. – iliustr. // universitas Vilnen-
sis. – 2004, spalis (nr. 8), p. 3.

D. Kaunas apie leidinių reikšmę. 



258 Literatūra  apie  Domą K auną 259

1752. Mäkinen, Ilkka. skaitymo „bacilą“ išstūmė kompiuterių „viru-
sas“ / kalbėjosi gediminas Zemlickas. – nuotr. // mokslo lie-
tuva. – 2004, gruod. 23 (nr. 22), p. 4, 5. – tas pats: [interakty-
vus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://
ml.lms.lt/index.php?id=23&option=com_content&task=view.

Pokalbyje su I. Mäkinen minimas ir D. Kaunas. 

1753. Maloniai kviečiame į konferenciją „Žemaičių knyga-3“, vyk-
siančią gruodžio 4 d. viešojoje bibliotekoje : programa // Plun-
gė. – 2004, lapkr. 26, p. 7. 

Minimas D. Kaunas.

1754. Matiukienė, Alicija. Pratarmė / alicija matiukienė // jakštas, 
Petras. atsiminimų tėkmėje : stramiliai, rokiškis, sankt Peter-
burgas. – Vilnius, 2004. – isBn 9986-09-276-0. – P. 6. 

Minimas ir D. Kaunas.

1755. Mažuknė, Jolanta. tik 333 numeruoti egzemplioriai / jolanta 
mažuknė // Plungė. – 2004, kovo 26, p. 7.

Plungės bibliofilų klubo knygų lentyną papildė naujas leidinys, išleistas 
D. Kauno. 

1756. Mėlinauskas, Stasys. skambūs šventės aidai / stasys mėlinaus-
kas // Pamarys. – Šilutė, 2004, birž. 1, p. 4.

Apie Šilutės miesto šventei skirtus kultūros renginius, kurių metu buvo 
pristatyta profesoriaus D. Kauno knyga apie P. Jakštą „Knygos kultūros ka-
rininkas“.

1757. Mėlinauskas, Stasys. Žmogus, kuris skleidė šviesą / stasys mėli-
nauskas. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 2004, lapkr. 5, p. 1, 6.

Dėl D. Kauno dalyvavimo konferencijoje, skirtoje P. Jakšto 105-osioms 
gimimo metinėms. 

1758. Miesto šventė Priekulėje / „Bangos“ inf. // Banga. – gargždai, 
2004, birž. 12, p. 2.

Dėl leidinio „Knygos kultūros karininkas“ pristatymo. 

1759. Migoń, Krzysztof. Knygotyros vagos veda į ateities horizon-
tą / kalbėjosi gediminas Zemlickas // mokslo lietuva. – 2004, 
geg. 6–19 (nr. 9), p. 16. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 
2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://ml.lms.lt/
ml/200410/20041011.htm>.

K. Migonio nuomonė apie tęstinį mokslo darbų leidinį „Knygotyra“ ir 
D. Kauno darbus.

1760. Mikalauskas, Justas. Knygos, knygos, knygos ... / justas mika-
lauskas // laisvas laikraštis. – 2004, saus. 2–15 (nr. 27), p. 14.

D. Kauno parengtų P. Jakšto „Knygų“ mintys ir citatos. 
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1761. Mozūraitė, Vita. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei 
Knygotyros ir dokumentotyros institutai 2004 metais / V. mo-
zūraitė // Knygotyra. – t. 43 (2004), p. 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 232, 235.

Rašoma ir apie D. Kauną.

1762. Navickienė, Aušra. Knygos nuosavybės ženklai knygotyros šal-
tinių klasifikacijose / aušra navickienė // Knygotyra. – t. 42 
(2004), p. 39–49.

Rašoma apie D. Kauno sudarytą Lietuvos knygos istorijos šaltinių kla-
sifikaciją. 

1763. Paminėtas Petro jakšto atminimas. – nuotr. // seimo kroni-
ka. – 2004, nr. 3, p. [196].

Dalyvavo ir D. Kaunas.

1764. Po Šilutės kultūros pastoge : informacinis leidinys / Šilutės 
rajono savivaldybės fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka ; 
[sudarė: dalia užpelkienė, Virginija Veiverienė, Žaneta joku-
žytė]. – Šilutė : Prūsija, 2004. – isBn 9986-31-107-1. – P. 75, 
76, 106, 152.

Minimas ir D. Kaunas. 

1765. Poezijos pavasario registras / parengė marius Burokas, liudvi-
kas jakimavičius, Benediktas januševičius, alvydas Šlepikas // 
literatūra ir menas. – 2004, birž. 4 (nr. 23), p. 2.

Dėl D. Kauno skaityto pranešimo poezijos ir muzikos vakare. 

1766. Prof. domas Kaunas : [V. naujiko nuotrauka] // Vilniaus uni-
versitetas fotografijose. – Vilnius, 2004. – isBn 9986-767-15-
6. – P. 197, 236. 

1767. Raguotienė, Genovaitė. Kaunas domas / genovaitė raguotie-
nė. – Portr. // lietuvos knygos veikėjai [elektroninis išteklius] = 
The workers of the lithuanian book : biografijų žodynas. – Vil-
nius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas (cd-rom). 

1768. Railienė, Birutė. Pristatyta prof. d. Kauno knyga apie P. jakš-
tą / Birutė railienė // tarp knygų. – 2004, nr. 10, p. 27–28. 

Dėl leidinio „Knygos kultūros karininkas“ sutiktuvių Lietuvos mokslų 
akademijoje. 

1769. Rimša, Vytautas. lietuvos bibliotekininkų kongresas / Vytautas 
rimša. – Portr. // tarp knygų. – 2004, nr. 5, p. 1–9. 

Dėl D. Kauno pasisakymo kongrese. 
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1770. Saikovič, Jelena. Petro jakšto tėviškėje / jelena saikovič // tarp 
knygų. – 2004, nr. 10, p. 39.

Minimas ir D. Kaunas. 

1771. Semionovaitė, Alina. talka Petro jakšto gimtinėje suvienijo 
dviejų aukštųjų mokyklų studentus / alina semionovaitė // 
universitas Vilnensis. – 2004, birželis (nr. 6), p. 12.

Talką organizavo D. Kaunas. 

1772. Silkauskienė, V. ; Motiejauskaitė, L. ar reikalingas Klaipėdoje 
bibliofilų klubas? / V. silkauskienė, l. motiejauskaitė // Vakarų 
ekspresas. – Klaipėda, 2004, birž. 11, priedas „Pagaliau penkta-
dienis“, p. 12.

Rašoma apie klubo steigimo iniciatorių D. Kauną. 

1773. Skomskis, Juozas. idėjų laukas ir dirvonai – po žiemos dan-
gumi : iš akademiko algirdo gaižučio knygos „estetika tarp 
tobulumo ir mirties“ sutiktuvių mokslų akademijoje / juozas 
skomskis. – nuotr. (virš.) // Šviesa. – 2004, gruod. 3 (nr. 20), 
p. 3–4. 

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1774. Sprache als schlüssel zum Verständnis der Kulturen. – Vok. // 
leine-deister-Zeitung. – gronau, 2004, 4 okt. (nr. 232).

Minimas ir D. Kaunas.

1775. gražutė Šlapelytė-Sirutienė su domu Kaunu los andže-
le, 1991 : [nuotrauka] // Šlapelytė-sirutienė, gražutė. Vilni-
jos atgarsiai. – Vilnius, 2004. – isBn 5-420-01538-2. – Įkl. 
[lap. 213].

1776. Švietėjui ir bibliofilui Petrui jakštui atminti / parengė: V. silkaus-
kienė, l. motiejauskaitė // Klaipėda. – 2004, birž. 9, p. 18.

Minimas ir D. Kaunas. 

1777. Tarptautinė konferencija apie lietuviškos spaudos ir žodžio 
likimą. – nuotr. // donelaičio žemė. – 2004, spalis–lapkritis 
(nr. 10/11), p. 2.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1778. Užpelkienė, Dalia. Paminėtas šilutiškio bibliofilo Petro jakš-
to jubiliejus / dalia užpelkienė // tarp knygų. – 2004, nr. 12, 
p. 32. 

Konferencijoje, skirtoje P. Jakšto 105-osioms gimimo metinėms paminė-
ti, D. Kaunas skaitė pranešimą „Petras Jakštas: atminimo ir paveldo aktua-
lizavimas“; minimos D. Kauno parengtos knygos apie P. Jakštą.
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1779. Užpelkienė, Dalia. Pristatytos P. jakšto „Knygos“ : šilutiškių 
įspūdžiai / dalia užpelkienė // tarp knygų. – 2004, nr. 2, p. 40. 

Dėl D. Kauno parengto leidinio pristatymo.

1780. Vancevičienė, Laura. Paslaptinga asmeninės bibliotekos kūri-
mo istorija / l. Vancevičienė. – (iš redakcijos pašto) // metai. – 
2004, nr. 4, p. 159.

Dėl P. Jakšto „Knygų“ parengimo. 

1781. Vasiliauskaitė, Odeta. Biblioteka aptarnaus trijų fakultetų stu-
dentus / odeta Vasiliauskaitė. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 
2004, balandis (nr. 4), p. 1.

Atidaryme dalyvavo ir D. Kaunas. 

1782. Vilniaus universitetas : bibliografijos rodyklė (1990–2003) / 
Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytojos: rita Kivilšienė, 
salomėja Peciulkienė, Zofija milda Petrauskienė, jūratė Zvė-
gienė ; redaktorių kolegija: Birutė Butkevičienė (pirmininkė) ... 
ir kt.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – isBn 
9986-19-661-2. – 339, [1] p.

Minimas ir D. Kaunas, žr. rodyklę.

1783. Zalieckas, Danius. Knygos apie knygas / danius Zalieckas. – 
Vlado gaudiešiaus nuotr. // Žemaitis. – Plungė, 2004, birž. 15, 
p. 6.

Plungės viešojoje bibliotekoje su bibliotekininkėmis ir S. Daukanto bi-
bliofilų klubo nariais susitiko prof. D. Kaunas.

1784. Zalieckas, Danius. s. daukanto klubo dvidešimtmetis / da-
nius Zalieckas // Žemaitis. – Plungė, 2004, gruod. 7, p. 7. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Plungės viešojoje bibliotekoje vykusioje kon-
ferencijoje „Žemaičių knyga-3“. 

1785. Zapivalova, Lina. Knygos muziejus knygotyrininkų akimis / lina 
Zapivalova // mokslo lietuva. – 2004, bal. 22 (nr. 8), p. 18.

Aptariamas D. Kauno straipsnis „Knygotyros“ 40-ajame tome. 

1785a. Zemlickas, Gediminas. Biblioteka – studentų namai / graž-
vydas Kantvydas. – nuotr. // mokslo lietuva. – 2004, bal. 22 
(nr. 8), p. 1, 3.

Atidaryme dalyvavo ir D. Kaunas. 

1786. Zemlickas, Gediminas. Pasaulis turi žinoti, kas buvo ir yra ma-
žoji lietuva / gediminas Zemlickas // mokslo lietuva. – 2004, 
kovo 18–31 (nr. 6), p. 14–15. 

Knygos „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ sutiktuvės Vilniaus universi-
teto Senato salėje. Vienas iš leidinio rengėjų ir autorių – D. Kaunas. 
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1787. Zibolienė, Dalia. Šventiniuose renginiuose stigo klausytojų / 
dalia Zibolienė // gimtasis rokiškis. – 2004, geg. 11, p. 4. 

Minimas D. Kaunas. 

1788. Žebrauskaitė, Alina. Pedagoginiai skaitymai, skirti karo peda-
gogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstanti-
no Žuko 120-osioms gimimo metinėms / alina Žebrauskaitė // 
lietuvos aidas. – 2004, gruod. 23, p. 7.

Pristatomas D. Kauno pranešimas VU Komunikacijos fakulteto Biblio-
tekininkystės ir informcijos mokslų instituto rengiamuose Biržiškų skaity-
muose.

2005

1789. Ar išsaugosime mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldą? // 
donelaičio žemė. – 2005, liepa–rugpjūtis (nr. 7/8), p. 5; rugsė-
jis–spalis (nr. 9/10), p. 1; 2006, sausis–vasaris (nr. 1/2), p. 4.

Dėl D. Kauno dalyvavimo konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijos paveldas“ Vilniuje, Klaipėdoje ir Pagėgiuose (Šilutės r.). 

1790. Armonaitė, Liucija. martyno jankaus sodyba Bitėnuose šaukia-
si pagalbos / liucija armonaitė. – nuotr. // lietuvos žinios. – 
2005, lapkr. 17, p. 5.

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys D. Kau-
nas pasisako už M. Jankaus sodybos-muziejaus išsaugojimą.

1791. Beiträge zur geschichte der stadt gronau (leine). – Vok. // 
schriftenreihe des stadtarchivs : jahrgänge, 2002–2004. – gro-
nau/leine, 2005. – P. 39, 40, 53, 54, 55. 

1792. Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės ... : atsiminimai 
apie levą Vladimirovą / Vilniaus universitetas. Komunikacijos 
fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, 
Vilniaus universiteto biblioteka ; [sudarytoja audronė glosie-
nė ; redaktorių kolegija: audronė glosienė (pirm.) ... [ir kt.]. – 
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – isBn 9986-19-
796-1. – P. 9, 10, 34, 35, 37, 216.

Minimas ir D. Kaunas.

1793. Baltrušaitytė, Renata. namų bibliotekų blizgesys ir skurdas / 
renata Baltrušaitytė // Veidas. – 2005, nr. 6, p. 54–59.

Literatūros specialistų sudarytas reikšmingiausių visų laikų lietuvių li-
teratūros kūrinių sąrašas; A. Dziegoraičio, D. Kauno, Z. Streikaus mintys 
apie namų bibliotekas. 
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1794. Driskius, Klaudijus ; Suslavičius, Liucijus. automobilis lie-
tuvoje, 1918–1940 metai : [fotoalbumas] / Klaudijus driskius, 
liucijus suslavičius. – [Vilnius] : aidai, 2005. – isBn 9955-
656-11-5. – P. [191].

Nuoroda, kad albume panaudotos 6 nuotraukos iš D. Kauno rinkinio.

1795. Iš Simono daukanto bibliofilų klubo albumo „susitikimai“ // 
Plungė. – 2005, saus. 11, p. 5.

Įrašai Simono Daukanto bibliofilų klubo albume. Minimas D. Kau-
nas. 

1796. Junutienė, Dana. laiko sąskambiai : straipsnių rinkinys / dana 
junutienė. – Šilutė, 2005. – isBn 9955-9679-1-9. – P. 3, 4, 13, 
20, 24, 52, 63, 69, 97, 100, 114, 136.

Minimas ir D. Kaunas.

1797. Karaliūnienė, Jūratė. Vu informacijos ir žinių dienos Šilutėje / 
jūratė Karaliūnienė. – iliustr. // universitas Vilnensis. – 2005, 
balandis (nr. 3), p. 2.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Vilniaus universiteto informacijos ir žinių 
dienose.

1798. Klaipėdos dvarai / sudarytojas Kęstutis demereckas. – Klaipė-
da : libra memelensis, 2005. – isBn 9955-544-44-9. – P. 123, 
153.

Minimas ir D. Kaunas.

1799. Klein, Manfred. Kuo pasauliui gali būti įdomus lietuviškasis 
paveldas / kalbėjosi gediminas Zemlickas // mokslo lietuva. – 
2005, spal. 20–gruod. 8 (nr. 18–21); 2006, saus. 12 (nr. 1), 
p. 12–13; saus. 26 (nr. 2), p. 12–13; lietuvos aidas. – 2006, 
vas. 11–vas. 14.

Minimas ir D. Kaunas.

1800. Laumės išmokė austi ir siūti : apsitarta dėl mažosios lietuvos 
kultūros istorijos paveldo. – nuotr. // Voruta. – 2005, spal. 22 
(nr. 20), p. 1, 4, 5.

Mokslinėje konferencijoje dalyvavo ir D. Kaunas.

1801. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2004 / parengė: V. Puronas 
ir kt. ; redaktorių taryba: Z. r. rudzikas (pirm.) ir kt. – Vilnius : 
lietuvos mokslų akademija, 2005. – P. 8, 36, 37, 38, 39, 40, 130. 

Dėl D. Kauno veiklos.

1802. Magdalena Birutė stankūnaitė-stankūnienė : lietuvai dovanoti 
kūriniai. Žemaičių dailės muziejus. = Works donated to lithua-
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nia. Žemaičių dailės muziejus / magdalena Birutė stankūnaitė-
stankūnienė. – [Vilnius : standartų spaustuvė, 2005]. – isBn 
9955-488-13-1. – P. 7 : nuotr.

Minimas ir D. Kaunas. 

1803. Mėlinauskas, Stasys. urbanistinis paveldas interesų kryžke-
lėje / stasys mėlinauskas. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 2005, 
rugs. 27, p. 2. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vy-
kusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijos paveldas“. 

1804. Merkys, Vytautas. lietuvių draudžiamosios spaudos ir tauti-
nės tapatybės sąsajos / Vytautas merkys // Knygotyra. – t. 44 
(2005), p. 9–19.

Dėl D. Kauno studijų apie spaudos įtaką mažlietuvių kultūriniam gy-
venimui ir tautiniam tapatumui. 

1805. Mieliulis, Edmundas. evangelikų bažnyčios ir senosios kapi-
naitės kelia susirūpinimą / [parengė] edmundas mieliulis. – 
nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 2005, rugs. 27, priedas „Pagėgių 
kraštas“, p. 7.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Pagėgiuose vykusioje tarptautinėje mokslinė-
je konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas“. 

1806. Musteikis, Audrius. Profesoriaus domo Kauno knygos jaus-
mas / audrius musteikis. – nuotr. – (Žmonės) // lietuvos ži-
nios. – 2005, rugpj. 27, p. 17–18.

1807. Nauji veidai, nauji padaliniai // lietuvos mokslų akademijos ži-
nios. – 2005, nr. 3/4, p. 6–7.

Minimas ir D. Kaunas. 

1808. Paplauskienė, Skirmantė. garsiausi Vilniaus universiteto pro-
fesoriai aplankė Pamarį / skirmantė Paplauskienė. – nuotr. // 
Šilokarčemos laikraštis. – Šilutė, 2005, birž. 6, p. 1, 5.

Dalyvavo ir D. Kaunas.

1809. Paplauskienė, Skirmantė. Šilutiškių užduotis mokslininkams – 
aprašyti pastatų unikalumą / skirmantė Paplauskienė // Šilokar-
čemos laikraštis. – Šilutė, 2005, rugs. 26, p. 3. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vy-
kusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijos paveldas“. 
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1810. Petreikis, Tomas. Pristatytos dvi reikšmingos monografijos / 
tomas Petreikis // Plungė. – 2005, birž. 17, p. 5.

D. Kaunas mokslinis vadovas disertacijų, pagal kurias parengtos kny-
gos (D. Narbutienės „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji knyga 
XIV–XVII a.“ ir L. Citavičiūtės „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kal-
bos seminaras“).

1811. Priekulė. mažas miestelis prie didelio kelio / [sudarė edita 
Barauskienė]. – [Kaunas] : judex, 2005. – isBn 9955-581-
54-9. – P. 10, 12, 258, 339–341, 457.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1812. Rudžionienė, Jurgita. Įgyvendintas bibliotekininkų tęstinio 
mokymo projektas / jurgita rudžionienė // tarp knygų. – 2005, 
nr. 2, p. 13–14.

Tarp VU Komunikacijos fakultete vykdyto projekto „Bibliotemlink“ ap-
tarimo dalyvių minimas D. Kaunas. 

1813. Senato komisijos 2005 m. lapkričio 24 d. posėdyje // informa-
cinis biuletenis / Vilniaus universiteto administracijos ir senato 
leidinys. – 2005, gruod. 8 (nr. 18), p. 1.

Posėdyje svarstytas D. Kauno paskyrimas emeritūros komisijos nariu. 

1814. Senato š. m. lapkričio 29 d. posėdyje // informacinis biuletenis / 
Vilniaus universiteto administracijos ir senato leidinys. – 2005, 
gruod. 8 (nr. 18), p. 3.

Posėdyje patvirtintas emeritūros komisijos nariu. 

1815. Sodonis, Saulius. mažosios lietuvos kultūriniam paveldui skir-
ta konferencija / saulius sodonis. – iliustr. // Šilokarčema. – Ši-
lutė, 2005, rugs. 20, p. 4. 

D. Kaunas minimas kaip tarptautinės mokslinės konferencijos „Mažo-
sios Lietuvos kultūrinis istorinis paveldas“ organizatorius. 

1816. Surplienė, Jadvyga. agluonėnų gimtadieny pramogos pynėsi 
su rimtomis kalbomis / jadvyga surplienė. – nuotr. // Banga. – 
gargždai, 2005, rugpj. 3, p. 2.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1817. Šulgienė, Nijolė. italų mokslininkas parengė unikalų XVii a. 
giesmyną / nijolė Šulgienė // universitas Vilnensis. – 2005, va-
saris (nr. 1), p. 9.

Minimas ir D. Kaunas. 

1818. Tarptautinė konferencija „mažosios lietuvos kultūros istorijos 
paveldas“. – nuotr. // lietuvos aidas. – 2005, rugs. 28, p. 7.

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas – prof. D. Kaunas. 
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1819. Užpelkienė, Dalia. Šilutiškiai vertino paveldosaugos būklę / 
dalia užpelkienė // tarp knygų. – 2005, nr. 12, p. 37–38. 

Konferencijos „Mažosios Lietuvos istorijos paveldas“ organizatorius –  
D. Kaunas. 

1820. Užpelkienė, Dalia. Vilniaus universiteto dekanai laukia geriau-
sių iš geriausių šilutiškių / dalia užpelkienė // tarp knygų. – 
2005, nr. 4, p. 39–40.

Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vyko Vilniaus universiteto 
Informacijos ir žinių dienos Pamario bendruomenei. Idėjos autorius –  
D. Kaunas.

1821. Užpelkienė, Dalia. Vilniaus universiteto dekanai laukia geriausių 
šilutiškių / dalia užpelkienė. – iliustr. // Šilokarčemos laikraštis. – 
Šilutė, 2005, kovo 24, p. 9.

Vilniaus universiteto dienos Šilutėje idėjos autorius – D. Kaunas.

1822. Vaitkienė, Birutė. atotrūkio neturėtų būti / Birutė Vaitkienė // 
Krantai. – 2005, nr. 3, p. 27.

Minimas ir D. Kaunas. 

1823. Vilniaus universiteto padėka // Šilokarčema. – Šilutė, 2005, 
bal. 12, p. 3.

Dėl D. Kauno Šilutės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai atsiųsto Vilniaus 
universiteto mėnraščio „Universitas Vilnensis“ balandžio mėnesio numerio, 
kuriame aprašomos „Informacijos ir žinių dienos Šilutėje“.

1824. Zemlickas, Gediminas. aukštaitijos sostinė savo ateitį sieja su 
žiniomis ir mokslu / gražvydas Kantvydas. – nuotr. // mokslo 
lietuva. – 2005, saus. 20 (nr. 2), p. 7. – tas pats: [interaktyvus, 
žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://
ml.lms.lt/index.php?id=83&option=com_content&task=view>. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Panevėžyje vykusiose Lietuvos mokslų aka-
demijos dienose.

1825. Zemlickas, Gediminas. estetikos idėjų epinė drobė / margiris 
daumantas. – nuotr. // mokslo lietuva. – 2005, saus. 6, p. 3.

Rašoma ir apie D. Kauną. 

1826. Zemlickas, Gediminas. sukaktis, žadinanti atmintį / gediminas 
Zemlickas. – nuotr. // mokslo lietuva. – 2005, lapkr. 10–23 
(nr. 19), p. 1, 4–5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Karaliaučiaus 750-ies metų gyvavimo su-
kakties paminėjime Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.
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2006

1827. Akstinaitė, Eglė. levo Vladimirovo profesinių ir mokslinių 
interesų raida / eglė akstinaitė // Knygotyra. – t. 47 (2006), 
p. 48–74. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 
29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/filea-
dmin/Knygotyra/47/egle_aKstinaite.pdf>.

Dėl D. Kauno atsiminimų apie L. Vladimirovą.

1828. Apie Plungės bibliofilus // Žemaitis. – Plungė, 2006, kovo 3, 
p. 2.

Informacija apie išleistą knygą „Knygos ir bibliofilijos kultūra“, kurios 
redaktorius yra D. Kaunas.

 Ar išsaugosime mažosios lietuvos kultūros istorijos paveldą? – 
Žr. 1789.

1829. Banys, Rimgaudas. Pirmoji lietuviška knyga apie Kristijoną 
donelaitį / rimgaudas Banys // donelaičio žemė. – 2006, ko-
vas–balandis (nr. 3/4), p. 1, 6. 

Apie 1914 metais išleistą knygelę „Kristijonas Donelaitis, jo gyvastis ir 
darbai“. Minimas D. Kaunas.

1830. Bernotas, Andrius. Humanitariniai ir socialiniai mokslai bei 
nacionalinė strategija / andrius Bernotas. – nuotr. // mokslas 
ir technika. – 2006, nr. 6, p. 2–3.

Lietuvos mokslų akademijos sesijoje D. Kaunas skaitė pranešimą „Perio-
diniai leidiniai šiandieninėje mokslo sistemoje“.

1831. Bielskis, Stasys. ar gali tapti m. jankaus muziejus regioninio 
parko „įsūniu“? / stasys Bielskis. – nuotr. // Šilokarčema. – Ši-
lutė, 2006, saus. 24, p. 5–6.

D. Kaunas – ekspertų komisijos narys.

1832. Bikauskienė, Dalia. Knyga apie senąsias Karaliaučiaus biblio-
tekas / dalia Bikauskienė. – rec. kn.: Königsberger Buch- und 
Bibliotheksgeschichte. Köln, 2004 // lietuvos mokslų akademi-
jos biblioteka, 2003/2004. – Vilnius, 2006. – P. 148–151.

Minimas D. Kauno straipsnis apie Karaliaučiaus svarbą lietuviškos 
knygos istorijai.

1833. Gocentas, Vytautas. Knygos – takas į m. jankaus kiemą, ma-
žąją lietuvą / Vytautas gocentas // lietuvos evangelikų kelias. – 
2006, nr. 9/10, p. 21.

Minimas D. Kaunas.

1834. Išrinkti mokslų akademijos nariai ekspertai [interaktyvus]. – 
(mokslas) // lietuvos rytas. – 2006, liep. 7 [žiūrėta 2009 m. 
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vas. 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lrytas.lt/-115192548 
61151049653-1-i%c5%a1rinkti-moksl%c5%B3-akade mijos-
nariai-ekspertai.htm>.

Lietuvos MA nariu ekspertu 5-erių metų kadencijai išrinktas ir  
D. Kaunas.

1835. Juškevičienė, Jolanta. istoriją galima skaityti iš nuotraukų / jo-
lanta juškevičienė. – tas pats rus. // Klaipėda. – 2006, kovo 7, 
p. 8. 

Dėl D. Kauno leidinio „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“ pristaty-
mo I. Šiaulienės organizuotame renginyje, skirtame Tarptautinei moters 
dienai. 

1836. Kaltenis, Vytautas. gražus susitikimas prie rambyno : mažo-
sios lietuvos patriarcho martyno jankaus muziejus Bitėnuose 
paminėjo savo veiklos dvidešimtpenkmetį / Vytautas Kaltenis // 
lietuvos aidas. – 2006, geg. 30, p. 6.

Dėl D. Kauno pasisakymo šventėje.

 Klein, Manfred. Kuo pasauliui gali būti įdomus lietuviškasis 
paveldas. – Žr. 1799.

1837. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2005 / sudarytojai: V. Va-
siliauskienė ir kt. ; redaktorių taryba: Z. r. rudzikas (pirm.) ir 
kt. – Vilnius : lietuvos mokslų akademija, 2006. – P. 10, 55–57, 
60–67, 166, 178, 179 : nuotr. 

Dėl D. Kauno veiklos. 

1838. Lukoševičius, Steponas. muziejus rambyno pakriūtėje / ste-
ponas lukoševičius. – iliustr. // donelaičio žemė. – 2006, lie-
pa (nr. 7), p. 1, 2.

Dėl D. Kauno dalyvavimo M. Jankaus muziejaus įkūrimo jubiliejaus 
šventėje Bitėnuose.

1839. Navickienė, Aušra. Knygotyros raida lietuvoje: periodizacija ir 
chronologija / aušra navickienė // Knygotyra. – t. 46 (2006), 
p. 9–35. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. 
Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Kny-
gotyra/46/ausra_navickiene.pdf>.

Minimi D. Kauno darbai.

1840. Paplauskienė, Skirmantė. Vilniaus universiteto dekanai ragino 
šilutiškius rinktis kokybiškas studijas / skirmantė Paplauskie-
nė // Šilutės naujienos. – 2006, lapkr. 30, p. 4. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos or-
ganizuojamose Vilniaus universiteto dienose.
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1841. Ragainis, Rapolas. Šviesus martyno jankaus namų slenkstis / 
rapolas ragainis. – nuotr. // Voruta. – 2006, birž. 3 (nr. 11), 
p. 1–3.

Dėl D. Kauno dalyvavimo M. Jankaus muziejaus įkūrimo jubiliejaus 
šventėje. 

1842. Raguotienė, Genovaitė. Kaunas domas / genovaitė raguo-
tienė. – nuotr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 
2006. – isBn 5-420-01591-9. – [t.] 9, p. 595. 

1843. Renginiai // Pamarys. – Šilutė, 2006, lapkr. 21, p. 12.
Dėl D. Kauno dalyvavimo renginiuose Šilutėje „Universitetas ir visuo-

menė“. 

1844. Rinkevičiūtė, Viktorija. Žurnalistų respublika: šėlionės ir 
krėslų dalybos / Viktorija rinkevičiūtė. – nuotr. // lietuvos ži-
nios. – 2006, geg. 20, p. 16.

Šventėje dalyvavo ir D. Kaunas.

1845. Senato 2006 m. rugsėjo 19 d. posėdyje // informacinis biule-
tenis / Vilniaus universiteto rektorato leidinys. – 2006, rugs. 28 
(nr. 14), p. 5.

Bibliotekos reikalų darbo grupės nariu patvirtintas ir D. Kaunas. 

1846. Skipitienė, Giedrė. 25 – martyno jankaus atminties metai / 
giedrė skipitienė. – nuotr. // Voruta. – 2006, geg. 20 (nr. 10), 
p. 1, 4–5.

Dėl D. Kauno veiklos įamžinant M. Jankaus atminimą.

1847. Skipitienė, Giedrė ; Skipitis, Eugenijus. martyno jankaus 
muziejus Bitėnuose / giedrė skipitienė, eugenijus skipitis. – 
Klaipėda, 2006. – isBn 9986-31-172-1. – P. 5, 21, 32, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54.

Minimas ir D. Kaunas. 

1848. Sodonis, Saulius. Šilutėje – Vilniaus universiteto dekanai / pa-
rengė saulius sodonis. – nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2006, 
gruod. 1, p. 6.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos or-
ganizuojamose Vilniaus universiteto dienose.

1849. Sodonis, Saulius. Vilniaus universiteto dekanai lankėsi Šilutė-
je / saulius sodonis. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 2006, 
gruodis (nr. 9), p. 2.

Tarp jų ir D. Kaunas. 
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1850. Su šilutiškiais susitiks Vilniaus universiteto fakultetų dekanai // 
Šilokarčema. – Šilutė, 2006, lapkr. 17, p. 4.

Dėl D. Kauno ir kitų universiteto profesorių dalyvavimo renginyje „Vil-
niaus universiteto dienos Šilutėje“. 

1851. Tradicinės Vilniaus universiteto dienos Šilutėje „universitetas 
ir visuomenė“ // Šilutės naujienos. – 2006, lapkr. 20, p. 8.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1852. „Universitetas ir visuomenė“. – (renginiai) // Pamarys. – Šilu-
tė, 2006, lapkr. 21, p. 12.

Dalyvavo ir D. Kaunas. 

1853. Užpelkienė, Dalia. anonsas: su šilutiškiais susitiks Vilniaus uni-
versiteto dekanai / d. užpelkienė. – (f. Bajoraičio viešojoje biblio-
tekoje) // Šilutės naujienos. – 2006, lapkr. 16, p. 4.

Dėl D. Kauno ir kitų universiteto profesorių dalyvavimo renginyje „Vil-
niaus universiteto dienos Šilutėje“. 

1854. Užpelkienė, Dalia. dovanotos knygos ir jų likimai / dalia už-
pelkienė // Pamarys. – Šilutė, 2006, gruod. 5, p. 5. 

Dėl Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai Vil-
niaus universiteto fakultetų dekanų dovanotų vertingų knygų. Minimas 
D. Kaunas. 

1855. Užpelkienė, Dalia. Profesoriaus d. Kauno idėja švėkšniškiams / 
dalia užpelkienė // Pamarys. – Šilutė, 2006, gruod. 5, p. 5. 

Dėl D. Kauno pasiūlymo Švėkšnos (Šilutės r.) miestelio žmonėms Lie-
tuvos tūkstantmečio programai teikti kunigo kalbininko Mykolo Miežinio 
(1826–1888) paminklo restauravimo projektą. 

1856. Užpelkienė, Dalia. su šilutiškiais susitiks Vilniaus universiteto 
fakultetų dekanai / dalia užpelkienė // Šilokarčema. – Šilutė, 
2006, lapkr. 17, p. 4. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos or-
ganizuojamose Vilniaus universiteto dienose.

1857. Venskienė, Lijana. intelektualų dienos Šilutėje / lijana Vens-
kienė. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 2006, lapkr. 28, p. 1. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos or-
ganizuotose Vilniaus universiteto dienose „Universitetas ir visuomenė“ bei 
universiteto fakultetų dekanų susitikime su Šilutės pedagogais ir mokslei-
viais.

1858. Zavadskytė-Zakarauskienė, Živilė. Povilas gasiūnas : juoda-
darbio spaudos kolekcininko atsiminimai / Živilė Zavadskytė-
Zakarauskienė // Knygotyra. – t. 46 (2006), p. 252–268. – tas 
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pats: [interaktyvus, žiūrėta 2009 m. vas. 28 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/46/Zi-
Vile_ZaVadsKyte-ZaKarausKiene.pdf>. 

D. Kauno mintys apie sąvokas „bibliofilas“ ir „kolekcininkas“. 

1859. Žukauskaitė, Elena. monografija Kauno knygai / elena Žu-
kauskaitė. – rec. kn.: Kauno senoji knyga : raiška ir plėtotė 
1843–1918 metais / n. lietuvninkaitė. Vilnius, [2006] // ne-
munas. – 2006, lapkr. 2–8 (nr. 38), p. 9. 

Pasak autorės, leidinio idėja priklauso D. Kaunui.

2007

1860. Aleksėjūnienė, Aldona. Pagėgių metų žmogus – vilnietis / al-
dona aleksėjūnienė. – nuotr. // lietuvos rytas. – 2007, vas. 22, 
p. 17. 

Pagėgių savivaldybė paskelbė D. Kauną metų žmogumi.

1861. Almonaitis, Vytenis ; Almonaitienė, Junona. Šiaurės skalva : 
keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas / Vytenis almonaitis, juno-
na almonaitienė. – 2-asis atnauj. ir papild. leid. – Kaunas : Ke-
liautojo žinynas, 2007. – isBn 978-9955-9625-4-0. – P. 207.

Minimas ir D. Kaunas.

1862. Braziūnienė, Alma. Kūrybinė bibliofilijos erdvė lietuvos res-
publikoje (1930–1940) / alma Braziūnienė // Knygotyra. – 
t. 48 (2007), p. 149–171. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 
2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lei-
dykla.eu/fileadmin/Knygotyra/48/149-171.pdf>.

Remiamasi D. Kauno darbais.

1863. Budreckienė, Nijolė. Bibliotekai padovanota ypač vertinga 
knyga / nijolė Budreckienė // Pamarys. – Šilutė, 2007, lapkr. 6, 
p. 3; Šilutės naujienos. – 2007, lapkr. 5, p. 5.

Dėl Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejui D. Kauno 
padovanotos F. Bajoraičio eilėraščių knygelės „Gyvumo žodžiai“ (1932).

1864. Dėl lietuvos nacionalinės martyno mažvydo bibliotekos moks-
lo tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo : lietu-
vos respublikos kultūros ministro įsakymas : 2007 m. vasario 
28 d. nr. ĮV–136, Vilnius // Valstybės žinios. – 2007, kovo 6 
(nr. 28), p. 26–28. – tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. 
gruod. 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/in-
ter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=293134&p_query=&p_tr2=. 

Dėl D. Kauno patvirtinimo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblio-
tekos mokslo tarybos nariu.
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1865. Denisenko, Viktoras. Bendradarbiavimas su gimnazijomis: 
sklandu, produktyvu, prasminga / Viktoras denisenko. –  
iliustr. // universitas Vilnensis. – 2007, gruodis (nr. 10), p. 3.

Minimas ir D. Kaunas.

1866. Donelaičio jubiliejaus rengėjai ieško idėjų. – nuotr. // Šilokar-
čema. – Šilutė, 2007, spal. 9, p. 6. 

D. Kaunas – K. Donelaičio 300 metų gimimo sukakties minėjimo 
rengėjų iniciatyvinės grupės narys, dalyvavęs Šilutės F. Bajoraičio viešojo-
je bibliotekoje vykusiame susirinkime-pokalbyje dėl jubiliejaus valstybinės 
programos projekto rengimo.

1867. Kristijono Donelaičio jubiliejui ruošiantis // donelaičio 
žemė. – 2007, lapkritis–gruodis (nr. 11/12), p. 2.

1868. Dumbliauskas, Petras. auksinės knygotyrininkų dienos / Pe-
tras dumbliauskas // alytaus naujienos. – 2007, spal. 6, p. 9.

Dėl D. Kauno pranešimo Vilniuje ir Druskininkuose vykusioje XV tarp-
tautinėje knygotyros konferencijoje „Rankraštinis ir spaudos paveldas išsau-
gojant Lietuvos ir kitų Baltijos šalių išeivijos tautinį tapatumą“.

1869. Gintalaitė, Laura. iki pasimatymo, alma mater! / laura ginta-
laitė. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 2007, birželis (nr. 5), 
p. 1.

Minimas ir D. Kaunas. 

1870. Griškevičiūtė, Vaidotė. universiteto atstovus „pasitiko“ ukmer-
giškių abejingumas … / Vaidotė griškevičiūtė // ukmergės ži-
nios. – 2007, kovo 15, p. 1–2.

Dėl D. Kauno ir kitų universiteto atstovų viešnagės Ukmergės J. Basa-
navičiaus ir „Šilo“ vidurinėse mokyklose bei V. Šlaito viešojoje bibliotekoje.

1871. Iškiliausiems lietuvos mokslo žmonėms – nacionalinės pažan-
gos premijos // universitas Vilnensis. – 2007, gegužė (nr. 5), 
p. 1. 

Tarp nominantų – D. Kaunas.

1872. Jakimavičiūtė, Iveta. Įvertintas mažosios lietuvos kultūros pa-
veldas / iveta jakimavičiūtė. – nuotr. // universitas Vilnensis. – 
2007, vasaris (nr. 1), p. 13.

Dėl Vilniaus universitete pristatytos D. Kauno parengtos ir sudarytos 
knygos „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“.

1873. Jucevičienė, Palmira ; Bagdonavičienė, aurika // lietuvos moks-
lų akademijos žinios. – 2007, nr. 4, p. 9, 11.

Minimas ir D. Kaunas.
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1874. Kairelienė, Leokadija. informacinis rytmetys bibliotekoje / 
leokadija Kairelienė. – nuotr. // lietuvos mokslų akademijos 
žinios. – 2007, birželis (nr. 2), p. 32–34.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekos renginyje.

1875. Kauzanas, Darius. iškiliausiems lietuvos žmonėms – ir pre-
mijos, ir padėka / darius Kauzanas // lietuvos rytas. – 2007, 
geg. 21, p. 8.

Tarp nominantų – D. Kaunas. 

1876. Knyga mažosios lietuvos paveldo išsaugojimo klausimams 
spręsti … // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, saus. 30, p. 7–8. 

Dėl D. Kauno parengtos ir sudarytos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldas“.

1877. Kriščiukaitienė, Gražina. Įteiktos nacionalinės pažangos pre-
mijos / gražina Kriščiukaitienė // mokslas ir technika. – 2007, 
nr. 5, p. 15. 

Tarp nominantų – D. Kaunas.

1878. „Lapkričio 23 d. lietuvos mokslų akademija druskininkų tu-
rizmo ir verslo centre organizavo konferenciją „lietuvių mokslo 
draugija šimtmečio perspektyvoje“ …“ // druskininkų naujie-
nos. – 2007, lapkr. 30–gruod. 6 (nr. 48), p. 2. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo konferencijoje.

1879. Leibnizo draugija (leibniz-sozietät, leibnico draugija) // Vi-
suotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – isBn 978-5-
420-01613-8. – [t.] 11, p. 687.

Rašoma ir apie D. Kauną.

1880. „Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas praneša, kad pagal 
2006 12 07 paskelbtas laisvas ma narių vietas ir remiantis ma 
statuto 21 p. iškelti ir įregistruoti šie kandidatai (pagal specialy-
bes) ...“ // mokslo lietuva. – 2007, vas. 1–14 (nr. 3), p. 11.

Tarp kandidatų ir D. Kaunas.

1881. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2006 / sudarytojai: Vero-
nika Vasiliauskienė ir kt. ; redaktorių taryba: Z. r. rudzikas 
(pirm.) ir kt. – Vilnius : lietuvos mokslų akademija, 2007. – 
P. 7, 26, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 150, 152. 

Dėl D. Kauno veiklos. 

1882. Lukoševičius, Steponas. sulaukėme mažosios lietuvos enci-
klopedijos iii tomo / steponas lukoševičius. – iliustr. // do-
nelaičio žemė. – 2007, kovas (nr. 3), p. 1–2.

Knygos pristatyme Vilniaus knygų mugėje dalyvavo ir D. Kaunas. 
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1883. Lukošius, Edvardas. „metų žmogus“ – domas Kaunas / edvar-
das lukošius. – nuotr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, vas. 20, 
p. 7–8. 

1884. Matulis, Rimantas. ar ateis šviesesni laikai mažajai lietuvai? / 
rimantas matulis // lietuvos aidas. – 2007, saus. 26, p. 12. 

Dėl D. Kauno ir V. Bagdonavičiaus pasisakymų knygos „Mažosios Lie-
tuvos kultūros paveldas“ pristatyme. 

1885. Mažosios lietuvos kultūros paveldas turi alsuoti gyvybe / dŽ 
informacija. – nuotr. // donelaičio žemė. – 2007, sausis–vasa-
ris (nr. 1/ 2), p. 3–4. 

Dėl Vilniaus universitete pristatytos D. Kauno parengtos ir sudarytos 
knygos „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“.

1886. Mieliulis, Edmundas. Valstybės atkūrimo dieną vyko daug 
iškilmių / edmundas mieliulis. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 
2007, vas. 20, priedas „Pagėgių kraštas“, p. 5, 12. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Pagėgiuose vykusiuose renginiuose. 

1887. Milerienė, Vaidilutė. atviros durys pasaulio išminčiai / Vaidi-
lutė milerienė // Valsčius. – Šakiai, 2007, geg. 4, p. 4.

Dėl D. Kauno skaityto pranešimo Šakių viešosios bibliotekos įkūrimo  
70-mečio ir M. Mažvydo Katekizmo išleidimo 460-ųjų metinių minėjime. 

1888. Motiejaitytė, Neringa. Biblioteka – pradžia amžino / neringa 
motiejaitytė // draugas. – Šakiai, 2007, geg. 4, p. 3, 4. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šakių viešosios bibliotekos salėje įvykusioje 
šventėje „Pradžia amžino …“, skirtoje bibliotekos 70-mečiui ir pirmosios 
lietuviškos knygos 460-ies metų sukakčiai paminėti. 

1889. Naujasis „Knygotyros“ vadovėlis bus pristatytas Vilniaus knygų 
mugėje / Kf integruoto informacijos centro inform. – iliustr. // 
universitas Vilnensis. – 2007, vasaris (nr. 1), p. 13.

Vienas iš autorių – D. Kaunas.

1890. Nauji lietuvos mokslų akademijos nariai korespondentai : do-
mas Kaunas, lietuvos ma narys korespondentas (istorija) : [fo-
toportretas] // mokslas ir gyvenimas. – 2007, nr. 4, p. 8–9. 

1891. Naujieji lietuvos mokslų akademijos nariai. – nuotr. // lietu-
vos mokslų akademijos žinios. – 2007, nr. 2, p. 39.

Minimas ir D. Kaunas. 

1892. Ostaševičius, Vytautas. Penktą kartą surengta lietuvos mokslų 
akademijos diena Panevėžyje / Vytautas ostaševičius // lietuvos 
mokslų akademijos žinios. – 2007, nr. 4, p. 9.

Dalyvavo ir D. Kaunas.
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1893. Parodoje – rašytojo Hermano Zudermano knygos. – nuotr. // 
donelaičio žemė. – 2007, lapkritis–gruodis (nr. 11/12), p. 4.

Minimas ir D. Kaunas.

1894. Paškevičiūtė-Kundrotienė, Eglė. Prie lietuvos mokslų akade-
mijos ištakų / eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. – nuotr. // lietu-
vos mokslų akademijos žinios. – 2007, nr. 2, p. 30, 31.

Minimas ir D. Kaunas.

1895. Paulauskaitė, Simona. gaunam tiek, kiek patys norim / simo-
na Paulauskaitė // druskonis. – druskininkai, 2007, spal. 26– 
lapkr. 1 (nr. 43), p. 4. 

Dėl D. Kauno ir kitų VU fakultetų dekanų apsilankymo Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijoje ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. 

1896. Petraitytė, Astrida. Šventė mažosios lietuvos mylėtojams / as-
trida Petraitytė // Voruta. – 2007, kovo 3 (nr. 5), p. 7.

Dėl D. Kauno pasisakymo Mažosios Lietuvos enciklopedijos trečio tomo 
sutiktuvių proga Vilniaus knygų mugėje.

1897. Petrauskaitė, Žilvinė. mobilusis tautos šviesuomenės desantas : 
atgaivinta tarpukario Kauno inteligentijos tradicija – laiveliais 
plaukti švęsti joninių ant rambyno kalno – galėtų nenuobo-
džiai atkreipti dėmesį į mažosios lietuvos kultūros paveldo pro-
blemas / Žilvinė Petrauskaitė. – iliustr. // Kauno diena. – 2007, 
saus. 27, p. 11, 13. 

Dėl D. Kauno parengtos ir sudarytos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros 
paveldas“.

1898. Pradžia amžino ... : Šakių viešosios bibliotekos 70-mečiui ir 
pirmosios lietuviškos knygos 460-ies metų sukakčiai paminėti / 
Šakių viešoji biblioteka ; [parengė: lina eringienė, dalija jasai-
tienė]. – Šakiai : [Šakių viešoji biblioteka], 2007. – P. 3.

Dėl D. Kauno skaityto pranešimo. 

1899. Putriuvienė, Laima. leidinys apie mažosios lietuvos paveldą / 
laima Putriuvienė // Pamarys. – Šilutė, 2007, saus. 26, p. 16. 

Dėl Vilniaus universitete pristatytos D. Kauno parengtos ir sudarytos 
knygos „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“. 

1900. Putriuvienė, Laima. Šilutėje lankėsi seniausio šalies [Vilniaus] 
universiteto dekanai / laima Putriuvienė. – iliustr. // Pama-
rys. – Šilutė, 2007, lapkr. 20, p. 1, 3. 

Tarp jų ir D. Kaunas.

1901. Putriuvienė, Laima. Žvilgsnis į H. Zudermano kūrybą iš ar-
čiau / laima Putriuvienė. – nuotr. // lietuvos aidas. – 2007, 
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spal. 11, priedas „naujausios žinios“, p. 3; Pamarys. – Šilutė, 
2007, spal. 9, p. 3. 

Dėl Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykusio D. Kauno suda-
ryto ir išleisto H. Zudermano (H. Sudermann) iki Antrojo pasaulinio karo 
išleistų knygų parodos katalogo pristatymo. 

1902. Ragainis, Dovas. Pristatyta knyga apie mažosios lietuvos kul-
tūros paveldą / dovas ragainis // tauragės kurjeris. – 2007, 
saus. 30, p. 4. 

Dėl Vilniaus universitete pristatytos D. Kauno parengtos ir sudarytos 
knygos „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“. 

1903. Raginama atgaivinti apmirusį K. donelaičio muziejų // respu-
blika. – 2007, saus. 27, p. 24. 

Dėl D. Kauno raginimo išsaugoti K. Donelaičio memorialinį muziejų 
Tolminkiemyje.

1904. Senato komisijos 2007 m. vasario 22 d. posėdyje // informaci-
nis biuletenis / Vilniaus universiteto rektorato leidinys. – 2007, 
kovo 5 (nr. 5), p. 1.

Dėl nutarimo D. Kauną ir kt. mokslininkus siūlyti kandidatais Nacio-
nalinei pažangos premijai gauti.

1905. Senato komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. posėdyje // informa-
cinis biuletenis / Vilniaus universiteto rektorato leidinys. – 2007, 
saus. 10 (nr. 1), p. 1.

Dėl nutarimo D. Kauną siūlyti kandidatu Lietuvos mokslų akademijos 
nario korespondento vietai užimti. 

1906. Skutulas, Petras. Klasiko kūrinių pristatymas jo gimtinėje / Pe-
tras skutulas. – iliustr. // Pamarys. – Šilutė, 2007, spal. 5, p. 2. 

Dėl D. Kauno sudaryto Hermano Zudermano (Hermann Sudermann) 
iki Antrojo pasaulinio karo išleistų knygų parodos katalogo pristatymo. 

1907. Sodonis, Saulius. nauja knyga apie mažosios lietuvos pavel-
dą / saulius sodonis // Šilokarčema. – Šilutė, 2007, saus. 26, 
p. 7. 

Dėl Vilniaus universitete pristatytos D. Kauno parengtos ir sudarytos 
knygos „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“. 

1908. Sodonis, Saulius. Šilutiškių bendradarbiavimas su Vilniaus 
universitetu tęsiasi / parengė saulius sodonis. – iliustr. // Šilo-
karčema. – Šilutė, 2007, lapkr. 23, p. 4. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 
vykusiame susitikime su Vilniaus universiteto dekanais. 
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1909. Stokienė, Vilija. Konferencija dėl aukštaitijos knygos muzie-
jaus / Vilija stokienė // tarp knygų. – 2007, nr. 7/8, p. 31–32. 

Dėl D. Kauno skaityto pranešimo G. Petkevičaitės-Bitės viešosios biblio-
tekos organizuotoje konferencijoje „Knyginis paveldas Panevėžio apskrities 
kultūros paveldo saugyklose“.

1910. Stokienė, Vilija. Panevėžyje – aukštaitijos knygos muziejus? / 
Vilija stokienė // sekundė. – Panevėžys, 2007, birž. 7, p. 8. 

Dėl D. Kauno pranešimo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 
viešojoje bibliotekoje vykusioje praktinėje konferencijoje „Knyginis paveldas 
Panevėžio apskrities kultūros paveldo saugyklose“.

1911. Šeši Vu profesoriai tapo lma nariais. – iliustr. // universitas 
Vilnensis. – 2007, balandis (nr. 3), p. 2.

Dėl D. Kauno išrinkimo Lietuvos mokslų akademijos nariu korespon-
dentu.

1912. Užpelkienė, Dalia. antrosios Vilniaus universiteto dienos / da-
lia užpelkienė. – nuotr. // tarp knygų. – 2007, nr. 2, p. 43. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos or-
ganizuojamose Vilniaus universiteto dienose. 

1913. Užpelkienė, Dalia. Kviečia siūlyti idėjas / dalia užpelkienė // 
Šilutės naujienos. – 2007, spal. 1, p. 8. 

D. Kaunas dalyvavo susirinkime-pokalbyje dėl K. Donelaičio jubilie-
jaus programos projekto rengimo.

1914. Užpelkienė, Dalia. laukiame pasiūlymų / dalia užpelkienė // 
Pamarys. – Šilutė, 2007, spal. 2, p. 2. 

D. Kaunas dalyvavo susirinkime-pokalbyje dėl K. Donelaičio jubilie-
jaus programos projekto rengimo. 

1915. Užpelkienė, Dalia. tradicinės Vilniaus universiteto dienos / 
dalia užpelkienė. – nuotr. // tarp knygų. – 2007, nr. 12, 
p. 35. 

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos or-
ganizuojamose Vilniaus universiteto dienose.

1916. Vaitkus, Kęstutis. Vilniaus knygų mugė: įdomūs susitikimai / 
Kęstutis Vaitkus // Žemaičių saulutė. – Plungė, 2007, bal. 21, 
p. 4, 7.

Minimas D. Kaunas. 

1917. Zavadskytė-Zakarauskienė, Živilė. Bibliotekininkystės ir in-
formacijos mokslų bei Knygotyros ir dokumentotyros institutai 
2006 metais [interaktyvus] / Živilė Zavadskytė-Zakarauskie-
nė // Knygotyra. – t. 49 (2007) [žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. 
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Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Kny-
gotyra/49/285-298.pdf>.

Minimas D. Kaunas. 

1918. Zemlickas, Gediminas. enciklopedija gyvam kraštui – maža-
jai lietuvai / gediminas Zemlickas // mokslo lietuva. – 2007, 
bal. 5–18 (nr. 7), p. 1, 4–5.

D. Kauno mintys apie „Mažosios Lietuvos enciklopediją“. 

1919. Žemaitaitis, Algirdas. Klaipėdos krašto atmintina diena / al-
girdas Žemaitaitis // lietuvos aidas. – 2007, saus. 23, p. 10. 

D. Kaunas 1923 m. Klaipėdos sukilimo minėjime pristatė 2005 m. 
konferencijos straipsnių rinkinį „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“.

2008

1920. Aleknavičius, Bernardas. „lietuvininkai mes esam gimę“ : jurgis 
Zauerveinas-girėnas mažojoje lietuvoje / Bernardas aleknavi-
čius. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. – isBn 
978-9955-18-358-7. – P. 56.

D. Kaunas, J. F. Kelkis F. Kuršaičio ir J. Zauerveino minėjime Klai-
pėdoje 1981 m.

1921. Ažaneckienė, Danguolė. Knygos kultūros erdvėje / danguolė 
ažaneckienė. – nuotr. // Plungė. – 2008, lapkr. 14, p. 2.

Simono Daukanto, Martyno Mažvydo (pirmininkas D. Kaunas) bib-
liofilų klubai ir Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla surengė konferenci-
ją „Žemaičių knyga-4“.

1922. Blaževičius, Kazys. užmirštas aušrininkas [j. mikšas] / Kazys 
Blaževičius // XXi amžius. – 2008, rugpj. 27 (nr. 64), p. 10. – 
tas pats: [interaktyvus, žiūrėta 2008 m. gruod. 29 d.]. Prieiga 
per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/08/27/
liter_01.html>.

Remiamasi D. Kauno knygos „Aušrininkas“ (Vilnius, 1996) duome-
nimis.

1923. Braziūnienė, Alma. Bibliofilija kaip asmenybės raiška : Kazio 
Varnelio biblioteka. – Vilnius : lietuvos nacionalinis muziejus, 
2008. – santr. angl. – isBn 978-9955-415-84-8. – P. 11, 15–
17, 26, 34, 37–39, 41, 46, 48, 64, 84, 86, 153, 159, 162, 164, 
165, 182, 208, 224, 228–230, 234, 238, 244, 254, 256, 257, 
259.

Minimi ir cituojami D. Kauno darbai bibliofilijos tema.
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1924. Kristijono Donelaičio jubiliejui ruošiantis // donelaičio 
žemė. – 2008, sausis (nr. 1), p. 2.

D. Kaunas – K. Donelaičio 300 metų gimimo sukakties minėjimo ren-
gėjų iniciatyvinės grupės narys, dalyvavęs pasitarime su kūrybinių orga-
nizacijų vadovais Rašytojų sąjungoje dėl jubiliejaus valstybinės programos 
projekto rengimo.

1925. domas Kaunas : knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, kul-
tūros tyrinėtojas (1949 04 21 Šlepečiai (Plungės r.) / [pateikė 
rasa Zokaitytė]. – iliustr. // ievos simonaitytės literatūrinės pre-
mijos laureatai / sudarytoja rasa Zokaitytė. – Vilnius, 2008. – 
isBn 978-9955-918-03-5. – P. 26.

Trumpi biografiniai duomenys bei knygų „Klaipėdiškė“ ir „Mažosios 
Lietuvos knyga“ pristatymas, p. 27.

1926. Konferencijos [martyno jankaus ir Prūsų lietuvių tautinės-kul-
tūrinės veiklos atspindys „Varpo“ puslapiuose (1889–1904 m.)] 
dalyviai Šilutės fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje : [nuo-
trauka, antrosios eilės gale – d. Kaunas]. – s. sodonio nuotr. // 
donelaičio žemė. – 2008, lapkritis–gruodis (nr. 11/12), p. 4.

1927. Kovzinaitė, Laura. Prisimenant mažosios lietuvos Patriarchą / 
laura Kovzinaitė. – nuotr. // Pamarys. – Šilutė, 2008, spal. 3, 
p. 1, 10.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vy-
kusioje tarptautinėje knygotyros konferencijoje „Martynas Jankus : tautinio 
atgimimo spauda ir spaudos veikėjai“.

1928. Kriščiukaitienė, Gražina. apdovanoti aukštojo mokslo vado-
vėlių autoriai / gražina Kriščiukaitienė. – nuotr. // mokslas ir 
technika. – 2008, nr. 7/8, p. 28.

Dėl „Knygotyros“ vadovėliui (sudaryt. ir ats. redaktorius D. Kaunas) 
įteiktos aukštojo mokslo vadovėlių konkurso pirmosios premijos.

1929. „Leidinio „Visos Vydūno knygos“ …“ // Pamarys. – Šilutė, 
2008, lapkr. 25, p. 1.

Dėl Vilniaus universiteto profesoriaus D. Kauno parengto katalogo „Vi-
sos Vydūno knygos“ finansavimo.

1930. Lietuvos mokslų akademijos veikla, 2007 / redaktorių tary-
ba: Z. r. rudzikas (pirm.) ir kt. – Vilnius : lietuvos mokslų 
akademija, [2008]. – P. 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
152, 153, 154 : iliustr. (p. 187).

Dėl D. Kauno veiklos.

1931. Mažrimas, Aleksandras. Žmonės, žaiskime! : straipsniai ir re-
cenzijos / aleksandras mažrimas. – Vilnius : lietuvos rašytojų 
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sąjungos leidykla, 2008. – isBn 978-9986-39-529-4. – P. 100, 
105, 107, 111–116.

Polemika su D. Kaunu.

1932. NPP komiteto ekspertai apie 2007 m. nacionalinės pažangos 
premijos nominantus // santara. – 2008, nr. 50, p. 4–7.

Pateikiamas D. Kauno darbų humanitarinių mokslų srityje įvertini-
mas. 

1933. Pancerovas, Dovydas. seime atidaryta paroda, skirta m. jan-
kaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti / dovydas Pance-
rovas // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, geg. 20, p. 3.

Minimas ir D. Kaunas.

1934. Pelėdiškis, Liudas. Kad neprarastume savęs ateityje … / liudas 
Pelėdiškis // Žemaitis. – Plungė, 2008, lapkr. 14, p. 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Plungės Simono Daukanto bibliofilų klu-
bo Senamiesčio vidurinėje mokykloje surengtoje konferencijoje „Žemaičių 
knyga-4“. 

1935. Putriuvienė, Laima. Pasaulinė jaunimo diena – be „lietuvi-
ninkų vilties“ / laima Putriuvienė // Pamarys. – Šilutė, 2008, 
lapkr. 4, p. 1.

Minimas ir D. Kaunas.

1936. Putriuvienė, Laima. salve, alma mater / laima Putriuvienė // 
Pamarys. – Šilutė, 2008, lapkr. 18, p. 3, 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutėje vykusiose tradicinėse Vilniaus uni-
versiteto dienose, kurias organizavo Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka. 

1937. Ringienė, Rita. Žemaičių knyga-4 [konferencija Plungėje] / 
rita ringienė // Vienybė. – akmenė, 2008, lapkr. 15, p. 4.

Dėl D. Kauno raginimo rinkti duomenis apie kraštiečio istoriko Zenono 
Ivinskio asmeninės bibliotekos knygas.

1938. Sodonis, Saulius. rastas „aušros“ laikraščio archyvas / sau-
lius sodonis. – iliustr. // Šilokarčema. – Šilutė, 2008, rugs. 30, 
p. 5.

Dėl D. Kauno dalyvavimo Šilutėje ir Bitėnuose (Šilutės r.) vykusioje 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Martynas Jankus: tautinio atgimi-
mo spauda ir spaudos veikėjai“. 

1939. Stonkienė, Irena. dar vienas skaitymo metų renginys Plungė-
je / irena stonkienė // Plungės žinios. – 2008, lapkr. 11, p. 6.

Dėl D. Kauno dalyvavimo S. Daukanto bibliofilų klubo surengtoje kon-
ferencijoje „Žemaičių knyga-4“.
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1940. V[isuotinės] l[ietuvių] e[nciklopedijos] mokslinės redakcinės 
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summary

This personal bibliography is compiled in celebration of the 
60th anniversary of Professor domas Kaunas. Professor domas 
Kaunas has spent his professional life of a researcher and univer-
sity teacher at Vilnius university, at first, faithfully following and 
later leading the research into various aspects of book science. The 
bibliography summarizes his input into the disciplines of book his-
tory, cultural history of lithuania minor, theory and methodology 
of book science, modern book publishing research, his bibliophile 
activities and popularization of book science. However, this pub-
lication signifies the highest peak in his career, not the end of it. 
The producers of this publication believe that the greatest works 
and publications by Professor domas Kaunas are still in the future. 
after all, researchers in humanities bloom brightest at the end of 
the career and our Professor is just in the middle of it.

The main trend that can be traced throughout publications 
by domas Kaunas is related to lithuania minor and its book his-
tory. This was the love of all his research life and the highlight in 
many of his achievements. domas Kaunas literally knows the roads 
and paths to every literary or publishing place in lithuania minor, 
knows people in nearby regions and their way of life. His has de-
veloped a seventh sense that leads him unmistakably to the places 
where old books are kept or rest forgotten and prompts the right 
question, which leads to a remarkable story or memories, to ask of 
an old dweller.

in the interview at the beginning of the publication domas 
Kaunas names three main teachers who have influenced his life and 
direction of research. Prof. levas Vladimirovas has attracted his at-
tention to the library and information practice and science as being 
one of the most important for the future of information society. He 
also was a highly erudite book historian with european mentality 
opening broad horizons of cultural heritage. 

Prof. Vladas Žukas had influenced his methodological ap-
proaches and ways of working with documentary sources and living 
witnesses. High demands for research quality and attention to de-
tail have been the most remarkable gifts that Prof. domas Kaunas 
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lists among the ones he got from this teacher. He also remembers 
wonderful meetings with the pillars of the cultural life all organized 
for young student researchers by Prof. Žukas.

The third teacher who is named as a strong authority is a his-
torian Prof. Vytautas merkys. His competence in formulating the 
problem and providing conceptual conclusions based on complex 
analysis and synthesis of data from the most reliable sources is un-
paralleled. This was the most precious lesson that was derived by 
Prof. Kaunas from merkys’ monographs.

learning from the teachers and following the best research 
traditions do not turn Prof. domas Kaunas into a standard dull 
researcher. He has his own very individual way of approaching re-
search issues, processing data sources and extracting relevant infor-
mation from people acting as respondents for his investigations. 
Prof. domas Kaunas has produced an impressing volume of re-
search that reflects his interest in history, humanities and books 
that often have been found and rescued by him from dusty atics 
or other obscure places on his trips around lithuania minor and 
neighbouring regions. 

The bibliography lists a number of articles that are based on 
the papers presented in a standing conference on Book science 
that is initiated and organized by Prof. Kaunas. His enthusiasm 
and devotion has attracted to it the outstanding researchers from 
the whole europe. 

There is also a section of dissertations defended under supervi-
sion of Prof. Kaunas. The number and, especially, the quality of the 
dissertations is already impressive and will grow even more so in 
the future.

Though Prof. Kaunas is working to meet high standards of 
research that he has set for himself and his doctoral students, he 
also feels that the results of book research should reach a wider 
audience. Therefore, he has been involved in preparation of more 
popular publications and articles. He sees them as instruments to 
prove the worth of scientists, to attract students and to raise inter-
est of public in history and culture as well as in the significance of 
scholarly research.
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jovaiša liudas 100; red. 103
jovaiša tomas 226
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jovaišaitė eglė 927
jovaišas albinas 15, 1100
jucevičienė Palmira, apie ją 1873
jucys Valerijonas, dail. 824, 830
jukna feliksas, red. 580
juknevičienė Birutė 94
junutienė dana 18, 1796
juodka Benediktas 870; red. 1709
juozapaitienė otilija 1540, 1599
juozupaitis gustavas, apie jį 190, 

196
juozupaitis-sėjus g. – žr. juozu-

paitis gustavas
jurkšaitis Kristupas, apie jį 148
jurkus Paulius 1360, 1361
jurkuvėnienė Vanda 963
juršėnas česlovas 882
jusytė aldona 1160
juška albertas 765; apie jį 1284
juškaitė jomilė 795
juškaitis jonas 1450
juškevičienė jolanta 1835
juzefovičius r. 5

K
Kacevičiūtė e. – žr. Kacevičiūtė-

Košinskienė elena
Kacevičiūtė-Košinskienė elena 

1200, 1203
Kaciucevicius magdalena – žr. Ka-

ciucevičienė magdalena
Kaciucevičienė magdalena, vert. 

732
Kačerauskis mindaugas, vert. 562
Kairelienė leokadija 1874
Kairies Heinrich – žr. Kairys 

Heinrichas
Kairys Heinrichas, apie jį 702
Kalinauskienė aušra 863, 864, 

875, 878, 885, 1303
Kalpokaitė salvinija 1541, 1698, 

1740, 1741
Kaltenis Vytautas 1078, 1106, 

1222, 1362, 1451, 1452, 
1836; fotogr. 1453

Kaluškevičius Benjaminas 79
Kalvaitis jonas 1024
Kalvaitis Valdas 1453
Kaminskas Kęstutis 769
Kancleris algirdas 1051;  

apie jį 130
Kanerva raimo, dail. 831
Kanopkienė lina 50; red. 94, 95
Kant immanuel, apie jį 295
Kantas i. – žr. Kant immanuel
Kantvydas gražvydas – žr. Zemlic-

kas gediminas 
Kapočius Viktoras, fotogr. 1000
Karaciejūtė e. 1187
Karaliūnienė jūratė 1797
Karazija justinas K., apie jį 665, 

803, 804, 808
Kardzytė dangira 964, 978
Kaributas Paulius 13
Karpavičius eugenijus, dail. 15, 

68–70
Kastanauskaitė danutė 1182, 

1201, 1254, 1255, 1305, 
1363, 1364, 1542, 1548, 
1600, 1661

Kašėtienė rasa 49
Kašinas s., fotogr. 1460
Katilienė irena 103
Katkus anzelmas 9
Kaukas Kostas 1256, 1257,  

1306, 1307
Kaukienė audronė 1454
Kaunas domas (sūnus), apie jį 

1505
Kaunas julius (sūnus), apie jį 1505
Kaunas Kazimieras, apie jį 375
Kaunas martynas (sūnus), apie jį 

1505
Kaunienė Vida, apie ją 633, 1716
Kaupas Vladas 1743
Kautto Vesa 1664
Kauzanas darius 1875
Kavolis martynas 233; apie jį 118, 

126, 152, 229, 382, 415, 
535, 550, 921, 1114, 1288
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Kazlauskienė a., fotogr. 1486
Kazlauskienė rūta 94
Kėkštas martynas, apie jį 667
Kelch j. f. – žr. Kelkis johanas 

ferdinandas
Kelkis johanas ferdinandas, apie 

jį 9, 109, 215, 250, 340, 
358, 373, 580, 786, 956, 
969, 1017, 1033, 1920

Kelmickaitė Zita 1261
Kemeklytė o., apie ją 924
Kenešis albinas 1135, 1223
Kerbelytė Bronislava 1261
Kesleris f. – žr. Kessler christian 

friedrich
Kessler christian friedrich,  

apie jį 263
Kiaupa Zigmantas 1224
Kymantaitė s. – žr. čiurlionienė-

Kymantaitė sofija
Kinderis juozas 965
Kinderys juozas – žr. Kinderis 

juozas
Kiošis mikelis, apie jį 580, 713
Kisarauskas Vincas 347, 356, 833, 

854, 966, 1005, 1052, 1165; 
apie jį 1006, 1220, 1226; 
dail. 832–835, 1165

Kitkauskas napalys, apie jį 1940
Kivilšienė V. 1782
Klein manfred 1799
Kleinas danielius, apie jį 466, 

580, 630, 1596, 1656
Kleiner diana, dail. 836
Klimenko Piotr, dail. 857
Klimka libertas 1310
Klimkaitė milda 94
Klišauskas l. 920
Klizas albinas 1457
Knatauskaitė donata 1701
Kocójowa maria, apie ją 580
Kőiv lea, red. 771
Komza małgorzata 6, 7
Kontrimaitė marytė 1080

Korsakaitė ingrida 1705; apie ją 
414, 580

Košinskienė e. – žr. Kacevičiūtė-
Košinskienė elena

Kovaliūnienė danutė, red. 94
Kovzinaitė laura 1927
Koženiauskienė regina 15, 75
Kraštinaitis emilijus, apie jį 168, 

268, 309, 538, 945
Krause jonat friedhilde 1311, 

1312, 1641, 1665, 1706; 
apie ją 580, 713, 786, 1641; 
vert. 770

Krauzė f. – žr. Krause jonat  
friedhilde

Kriaučiūnas jonas 1373
Kriaučiūnienė Živilė 12, 1227
Kriščiukaitienė gražina 1877, 

1928
Krištopaitytė Violeta 1666
Krivaščenko efrosinija 94, 95
Krivickaitė a. 994
Krivickienė Virginija 1228
Krivienė irena, red. 68–70
Krupickas rimantas 1318
Kšanienė daiva 765
Kubilius jonas, apie jį 1094 
Kubilius Vytautas 1054, 1055
Kubiliūtė ramunė 1667
Kučingis a., apie jį 183
Kudaba česlovas 387;  

apie jį 1318
Kudirka Vincas, apie jį 894
Kudžma j. 929
Kuhlman frederic, apie jį 1559
Kuizinaitė milda 13
Kulnytė Birutė 769
Kulvietis abraomas, apie jį 580, 

753
Kuncaitienė a. 930
Kunčinas jurgis 1184
Kupriūnas Klemensas, dail. 837
Kursīte-Pakule janina, red. 98
Kuršaičiai, apie juos 297
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Kuršaitis aleksandras teodoras, 
apie jį 287, 323, 414

Kuršaitis arminas, apie jį 414
Kuršaitis frydrichas, apie jį 362, 

379, 395, 413, 580, 713, 
1017, 1920

Kutkevičius Vytautas 15
Kvedaraitė daiva 1006
Kvietkauskienė skirmantė 94

L
labanauskas Kęstutis 539
labutis martynas, apie jį 367
labutytė ieva 830, 837, 840, 843, 

847, 850, 855; apie ją 18, 
261, 874, 1067; dail. 9, 11, 
66, 838–841, 1089

labutytė-Vanagienė i. – žr. labu-
tytė ieva 

laimienė romualda 1459
landsbergis Vytautas, apie jį 884
lapas H., apie jį 1486
lapėnienė laima 1460, 1545, 

1546, 1604, 1605, 1668, 
1746

lapinas jurgis, apie jį 580
lara claudio, dail. 842
Łaskarzewska Hanna 1642
lauraitis antanas 1081, 1162, 

1313, 1374, 1375, 1462
laurinavičienė Beatričė 1376
lebedys jurgis, apie jį 313
lėka aušra 577
lekavičius adolfas 949
lemežienė laima 1038
leonas jurgis, apie jį 768
leončikas Kostas, vert. 691
lieponis a. 1185
lietuvninkaitė nijolė 21, 37, 46, 

58, 78, 819, 1166, 1466, 
1748; apie ją 1859, 1683

lymantas ansas 5
liudaitė Virga 14
liugaila marius, dail. 843
liukpetris albertas 890

liūnienė lina 1549
lokienė urtė, apie ją 162
lokys Kristupas, apie jį 162, 170, 

341, 373, 718
lomsargis tadas, apie jį 580
loodus mihkel, vert. 590
lot m. – žr. lott mare 
lotman Piret 1671
lott mare 1380; apie ją 580, 813; 

vert. 590
lozoraitis julijus 532, 542, 1263
ložytė elona marija, dail. 43
lukienė dalė 42
lukoševičius steponas 13, 15, 18, 

20, 1381, 1750, 1838, 1882
lukošiūnas algimantas 1056;  

red. 25
lukošius edvardas 1883
lukšaitė ingė 726, 1057
lukšys simonas 1382
lukšytė g. – žr. raguotienė ge-

novaitė
lukšytė-meiliūnienė agnė 1229

M
macevičiūtė elena 24, 77, 81, 

598, 629, 1469, 1550, 1672; 
apie ją 580; red. 450; vert. 
40, 48, 57, 62, 81, 588, 663

mackonytė onutė 738, 1689, 
1751

mačiulis jonas 1645, 1747
mačiulis V. 967
mačkutė urtė, apie ją 229
mäkinen ilkka 1752
maknys Vytautas, apie jį 221
maksutova marina, dail. 844
makutėnaitė Karolina 777
maleckienė stanislava, dail. 845
malinauskas Vaidas 810
mališauskas jurgis 404
manjačenko nataša, dail. 846
mareckaitė gražina 1383, 1384
marius a. 968, 1007
markevičiūtė r. 981, 982
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martinaitytė-nelson nijolė 1385
martinkėnaitė-stankevičienė Vir-

ginija, dail. 580
martinkėnas Vytautas 390
martinkus Pranas 2, 4, 10, 22, 

421, 931, 969, 1028, 1139 
marutis V., fotogr. 1120
masalskis Hans 5, 6, 9, 12, 18, 

26, 41, 616, 713, 1140
maselytė rima 1470
masevičius e. 898
masionienė Birutė – žr. Baltrušai-

tytė-masionienė Birutė
maskolaitis K., fotogr. 1446
mateikienė Violeta 94
matekūnaitė aleksandra 1141
matijošienė audronė 94, 1035; 

red. 94
matiukienė alicija 1754
matkevičienė renata 52
matkevičius Petras, apie jį 580
matulaitė d., dail. 1413
matulaitytė stasė 14, 96, 1318, 

1543
matulevičius algirdas 6, 12, 765, 

813, 1108, 1109, 1319, 
1386, 1646

matulionytė l. 1471–1473
matulis rimantas 1884
matulytė margarita 82
matutis Vidmantas 1142
mauderodė otonas fon – žr. 

mauderode otto von 
mauderode otto von, apie jį 253
mažeika antanas, fotogr. 1081
mažrimas aleksandras 1474, 

1607, 1931
mažuknė jolanta 1755
mažvydas martynas, apie jį 75, 

424, 440, 561, 562, 570, 
574, 575, 580, 590, 591, 
593, 615, 713, 878, 885, 
887, 1265, 1289, 1319, 
1320, 1325, 1335, 1340, 
1344, 1345, 1355, 1359, 

1360, 1361, 1373, 1381, 
1383, 1384, 1387–1389, 
1391, 1394, 1395, 1400–
1403, 1407, 1409, 1434, 
1443, 1448, 1464, 1468, 
1475, 1476, 1480, 1486, 
1488, 1570, 1887

mėčius r. 1188
medytė stasė, dail. 847
meilus algirdas 1390
mėlinauskas stasys 20, 1110, 

1207, 1608, 1712, 1756, 
1757, 1803

melkūnaitė akvilė, vert. 70
merkys Vytautas 5, 79, 1008, 

1804; apie jį 632
meškelevičius jonas 1673
mĕtšk frido 5–7, 26, 938, 939, 

950, 951, 970–972, 983, 
1040

mickevičius d. 882
mickevičiūtė ona 1713
mickienė aldona 1055
mieliulis edmundas 1805, 1886
miežinienė ala 746, 893, 1552
miežinis mykolas, apie jį 1855
migoń Krzysztof 1759; apie jį 

639, 648
migonis K. – žr. migoń Krzysztof
mikalauskas justas 1760
mikalonienė B., vert. 45
miklas Kęstutis 1391
miklaševičius Vytautas 1714
miknys rimantas 819
mykolaitis-Putinas Vincas, apie 

jį 145
mikoliūnas a. 1266
mikšas jurgis, apie jį 13, 390, 

523, 580, 592, 778, 1034, 
1208, 1216, 1281, 1562, 
1922

mikšytė regina 1041
milašienė alina 45
milerienė Vaidilutė 1887
milius Vacys 1112; apie jį 835
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milkus Kristijonas gotlibas,  
apie jį 26

minkevičiūtė jolanta 1009, 1010
misiūnas remigijus 14, 62, 820, 

1208, 1715; apie jį 580
misiūnienė a. 1477
misiūnienė snieguolė 1609
misius Kazys 79
mokolaitė roma 627
molinius jonas, apie jį 259, 639, 

778
montvila albertas, operat. 876, 

892
morkūnas a. 940
morkūnas e. j. 1042
motiejaitytė neringa 1888
motiejauskaitė l. 1772, 1776
motiejūnienė Virginija 870
mozūraitė Vita 42, 1209, 1761
mukienė danutė, fotogr. 1547
murauskaitė jurgita 1716
muravjovas m. – žr. Муравьёв 

Михаил Николаевич 
musteikis audrius 1806
musteikytė d. 1231
mušinskas danielius 501
mušinskienė julija 1084

N
nagys Pranas, apie jį 541
namikas j. 1268
narbutienė daiva 42, 49, 821, 

1942; apie ją 1810
narkūnaitė n. 867
naujikas Vidas, fotogr. 1766
naujokaitis a. 1393–1395
navickaitė gražina 1027
navickas s. 1188
navickienė aušra 14, 21, 48, 54, 

57, 62, 89, 629, 772, 822, 
1169, 1189, 1718, 1762, 
1839; apie ją 580; red. 40

navogreckienė n. 931
neselmanas f. – žr. nesselmann 

georg Heinrich ferdinand 

nesselmann georg Heinrich fer-
dinand, apie jį 395

nestler friedrich 1170
nevinskaitė laima 785
nomicaitė rita 1269
norkevičius julius 1270
norkienė raimonda 1674, 1675
norkutė V. 1011

O
olbris rolandas, operat. 869
olizarovijus aaronas aleksandras 

97
olševskaja diana 729, 1719
omilanowska małgorzata, red. 82
ostašenkovas e. 894
ostaševičius Vytautas 1892
ostermeyeris gottfriedas – žr.  

ostermejeris gotfridas
ostermejeris gotfridas, apie jį 

474, 580

P
Pacevičius arvydas 19, 52, 792, 

819, 823
Padagas jonas, apie jį 126, 175, 

580
Padora algis, fotogr. 935
Pajėdaitė o. – žr. Pajedaitė ona
Pajedaitė ona 1094; apie ją 986; 

fotogr. 1055, 1251
Pakalkienė rasa – žr. abeltinytė-

Pakalkienė rasa
Pakalniškienė Vaida 94
Pakėnas alfas 1481
Palaimaitė laisva 94
Paliliūnienė Virginija 94
Palys P. 1396
Pancerovas dovydas 1933
Pannier gertrud 1170
Papaurėlytė arida 1482, 1720; 

apie ją 1687
Paplauskienė skirmantė 1611, 

1647, 1725, 1727, 1808, 
1809, 1840
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Parulskis sigitas 1397
Pastarnokienė regina 51
Paškevičiūtė-Kundrotienė eglė 

1894
Patkauskas stasys 905
Paukštelytė Valentina 871, 887; 

apie ją 1119
Paulauskaitė Kristina 1555, 1623; 

fotogr. 1347, 1483
Paulauskaitė simona 1895
Paulauskaitė Zita 1398, 1483, 

1556
Pavilionis rolandas 630, 1399, 

1557
Peciulkienė salomėja 1782
Peištaraitė Zenona – žr. atkočiū-

nienė Zenona
Pelėdiškis liudas 1934
Penčylaitė i., dail. 1117
Penčiukas jerkmonas, apie jį 178
Pervoščikova ekaterina, dail. 848
Petca ovidiu, dail. 849
Pėteraitis Vilius 1210, 1273, 

1274, 1710; apie jį 809, 
1324

Petraitytė astrida 814, 1896
Petrauskaitė danutė, apie ją 1269, 

1284
Petrauskaitė Žilvinė 1897
Petrauskaitė-Van der stoep laima 

1495; vert. 76
Petrauskas evaldas, operat. 882
Petrauskienė Zofija milda 1782
Petreikis tomas 54, 1810, 1943
Petronytė jurga 1612
Petrulis napoleonas, apie jį 191
Petuchovaitė ramunė 52; diz. 893
Piaseckaitė-Šlapelienė marija 193; 

apie ją 220, 433
Pilaitienė aušra 1232, 1275; apie 

ją 518
Pilaitis gediminas 1144
Pilkauskienė rūta 824
Piročkinas arnoldas 18, 19, 1043, 

1558

Plater jerzy – žr. Plateris jurgis
Plater-Broel jerzy Konstanty –  

žr. Plateris jurgis
Plateris jurgis, apie jį 788 
Plečkaitis romanas 101; red. 97; 

vert. 90, 101
Plytnikas Vytautas, operat. 863
Pocienė aušra 1323
Pocytė silva 751, 756, 765, 767, 

1145, 1233, 1678; apie ją 
1646, 1654

Pociūtė audronė 690
Pociūtė-abukevičienė dainora 

1649
Počepavičius jonas 1713
Post Heinrich, apie jį 149
Postas H. – žr. Post Heinrich 
Pranckevičiūtė Bronislava, dail. 

850
Prėskienis Bronius 13
Pretorijus fridrichas, apie jį 945
Prokopčik marija, apie ją 893
Pronckutė Vilma 354
Przypkowski jan 82
Pšibilskis Vygintas Bronius 99
Pucas mauras, apie jį 276, 390
Pulokas K. 12
Pupkis aldonas 1403
Puronas Vytautas 1643, 1709, 

1749, 1801
Purwins lisbeth, apie ją 778
Puteikienė d. 1058, 1085, 1146
Putriuvienė laima 1899–1901, 

1935, 1936

R
rabikauskas Paulius 100
račius Petras 104
račkauskis jeronimas Kiprijonas, 

apie jį 557
radvila Boguslavas, apie jį 466
radzevičius d. 870
radžiūnas endrikis, apie jį 325
ragainis dovas 1902
ragainis rapolas 1841
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ragaišis mindaugas, operat. 893
ragauskas aivas 50
raguotienė genovaitė 46, 72, 

439, 455, 746, 1044, 1086, 
1087, 1404, 1767, 1842; 
apie ją 248, 1566; red. 580

raguotis Bronius 9, 72, 870, 
1028, 1088

rahn ludwig, apie jį 259
railienė Birutė 1768
raišytė rima 94
raišukytė morta augustė, apie ją 

390, 580
rakštelis Vladas 923
ralys Kazimieras, apie jį 665
ramonaitis Helmutas, apie jį 231
ramonas Kęstutis 1559
ramulėnytė r. 907
ranas l. – žr. rahn ludwig 
range jochen dieter 873; apie jį 

267
rankelienė sandra 89
rapalionis stanislovas, apie jį 580
raudienė r. 1613
raudys ignas – žr. Bulota jonas
rauschnick gottfried Peter 150, 

430
raušnikas P.  – žr. rauschnick 

gottfried Peter
razmytė janina 812
redaitis Vytautas 18
regienė irena 1278
reimo tiiu 886; red. 771
reisgys jurgis 702, 1148, 1710
repšys Petras, apie jį 1490
rėza liudvikas, apie jį 370, 371, 

400, 580, 674, 1047
rhesa l. – žr. rėza liudvikas 
rimavičius Vytautas 296, 1045, 

1191
rimkevičiūtė rima 1012
rimkutė s. 1489
rimša Vytautas 1013, 1769
ringaudas m. 984
ringienė rita 1937

rinkevičiūtė Viktorija 1844
rinkūnienė gertrūda 1490
rm. 1226
röhling Horst 18
rozenvalis g. P.  – žr. rauschnick 

gottfried Peter
rudzikas Zenonas rokus, red. 

1801, 1837, 1881, 1930
rudžionienė jurgita 1812
rugienius a., fotogr. 1505
rupšytė laimutė 1234
ruzgas albertas, red. 94
ružancovas-ružaniec aleksandras 

541

S
s. l. – žr. lukoševičius steponas
sabaliauskas algirdas 713
sabolius juozas, rež. 878, 887
saikovič jelena 1770
sakalauskaitė ramunė 1279
sakalauskas mečislovas, fotogr. 

1127
salagiris m. 1114
samėnas arvydas 15
sarcevičienė jolita 45
satkūnaitė elvyra, apie ją 1390
saudargas Povilas 1213
sauerwein georg, apie jį 5, 26, 

41, 80, 232, 262, 264, 303, 
334, 345, 566, 567, 653, 
660, 661, 677, 683, 685, 
721, 722, 733, 741, 763, 
806, 970, 972, 983, 1017, 
1292, 1595, 1631, 1634, 
1659, 1735, 1920

sauerweinas g. – žr. sauerwein 
georg

sauerwein’s g. – žr. sauerwein 
georg

sauka leonardas 84; apie jį 775, 
776

saulytė renata 1560
savickienė laima 94
savickienė Virginija 94; red. 78, 

94
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savičiūnaitė V., apie ją 530
savukynas Bronius 997
sawicki Wojciech, vert. 82
scheu Hugo, apie jį 897
schimajtite-ratschkauskiene 

ona – žr. Šimaitytė-račkaus-
kienė ona

schneidereit otto a. 1108
scholz friedrich 15
schröder johann friedrich franz, 

apie jį 173, 255, 259, 281, 
301, 404

schulman celia, dail. 851
schumann ernst, apie jį 285, 

1094
sėjus – žr. juozupaitis gustavas
sekuna K. – žr. sekunna Karl 

Wilhelm
sekuna o. – žr. sekunna otto
sekunna Karl Wilhelm, apie jį 

205, 1420
sekunna otto, apie jį 316, 1420
seliukaitė irena 1214
semaška algimantas 1127
semionovaitė alina 1771
senkevičius česlovas 18, 1407
senkuvienė elena, apie ją 434
serapinienė g. 26
settegast daniel gottlieb, apie jį 

111
sidzikauskas Vaclovas, apie jį 398, 

1194
siebert friedrich Wilhelm, apie jį 

320, 404
silkauskienė V. 1772, 1776
simonait ieva 1222
simonaitytė ieva 65, 146, 

164; apie ją 16, 26, 118, 
168, 196, 198, 233, 268, 
282–285, 298, 322, 349, 
369, 372, 388, 391, 596, 
597, 865, 866, 890, 927, 
932, 940, 1054, 1055, 1065, 
1069, 1094, 1103, 1191, 
1222, 1362, 1413, 1428, 
1441

sinkevičienė regina 778
sinkevičius Klemensas 1149
sinkevičiūtė elena 869
sipavičiūtė danutė 37
siraitienė sofija 1237
sirijos girienė almonė 94; red. 94
sitnikaitė antanina 94
skačkauskaitė-Kuklienė lidija, 

dail. 1441
skaudvilaitė elena 16
skierienė Violeta 1408–1410, 

1561; apie ją 1347
skipitienė giedrė 1846, 1847
skipitis eugenijus 1847
skomskis juozas 13, 1280, 1773
skorina Pranciškus, apie jį 67
skutulas Petras 1906
skutulienė stasė 1411, 1492, 

1562–1564
skvirblys maksas, apie jį 377
slavinskas Bronius 892
slivskis Kostas 687
smalakys jonas, apie jį 252
smilga antanas, apie jį 580
sniadeckis janas 101
sodonis saulius 1815, 1848, 

1849, 1907, 1908, 1938; 
fotogr. 1926

soldaitis j. f. – žr. soldat j. f.
soldat j. f., apie jį 320
sporāne Baiba, apie ją 665
stahl a. rudolph, apie jį 205, 639
stahl ernst georg, apie jį 639
stahl friedrich adolf, apie jį 205, 

639 
stahl johanne maria, apie ją 639
staikūnienė Bronė 1014
stalnionienė eglė 1076
stancelis Vigintas 50
stančiukaitė romana 810
stanevičius leopoldas 13
staniulis Vidmantas 812; apie jį 

1596
stankevičienė V. – žr. martinkė-

naitė-stankevičienė Virginija
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stankevičiūtė stasė 933
stankūnaitė-stankūnienė Birutė 

1802; apie ją 1483, 1802
stankūnienė Birutė – žr. stankū-

naitė-stankūnienė Birutė
staponkus antanas 527
starkus martynas 1565
stasiukaitienė elena 383, 1218, 

1412, 1566
staškevičiūtė aleksandra, apie ją 

198
stepanauskas leonas 952, 999, 

1046, 1059, 1090
steponaitienė jolita 1722
steponavičius algirdas, apie jį 

1720, 1721
steponavičius juozapas 30; apie jį 

580, 1173, 1482
stikliorius jokūbas, apie jį 301, 

404
stikliorius jonas 1710
stokienė Vilija 1909, 1910
stonienė Vanda 10, 12, 14, 29, 

30, 34, 36, 1091, 1092, 
1173, 1281, 1493, 1614; 
apie ją 469, 580, 690, 811; 
red. 580

stonkienė irena 1939
stonkienė marija 52, 1116
storosta V. – žr. Vydūnas
storostai, apie juos 230
stoškus Krescencijus 1192
streikus Z., apie jį 1793
stribrny Wolfgang 1174
striogaitė dalia 1615
stropus juozapas, apie jį 580, 815
stubra albinas 1175, 1413, 1494; 

apie jį 1171
sturys Kristupas, apie jį 514
subačienė giedra 76
subačius giedrius 76, 1495; apie 

jį 1495
sudermann Hermann, apie jį 63, 

156, 205, 374, 479, 631, 
952, 1295, 1299, 1313, 

1315, 1326, 1327, 1334, 
1369, 1432, 1506, 1893, 
1901, 1906, 1943

sudermannas H. – žr. sudermann 
Hermann

sūdžius jokūbas, red. 96
surowin j. – žr. sauerwein georg
surplienė jadvyga 1414, 1616, 

1816
suslavičius liucijus 1794
svėrienė audronė 690, 1679

Š
Šakūnienė ugnė 1569
Šaltenis a., fotogr. 995
Šaltenytė nijolė, dail. 1100
Šamborskienė d. 1496
Šamborskis sigitas 1417
Šapalas mikelis, apie jį 169,  

178, 404
Šaparauskienė jadvyga 5, 451
Šarauskienė sofija, apie ją 380
Šaulauskas marius Povilas 789
Šěn franc 15, 1418
Šernius martynas, apie jį 135, 

147, 249, 270, 373, 580, 
639, 765

Šesnakas erdmonas, apie jį 404, 
580

Šeštauskas stasys, fotogr. 1414
Šeštokas artūras, fotogr. 1445
Šiaulienė i. 1835
Šikšnelis juozas 13, 16, 18, 1497
Šikšnienė roza 1680
Šileikis Petras 916
Šilgalis jurgis, apie jį 507
Šimaitytė-račkauskienė ona 856; 

apie ją 1165; dail. 852–856, 
1317

Šimakauskienė stefanija, red. 24
Šimėnas Voldemaras 1193
Šimkus sigitas, fotogr. 1067
Šipšiūnas t. 1015
Šlaitaitė rita 381; vert. 534
Šlamaitė sigita 239, 973
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Šlapelienė m. – žr. Piaseckaitė-
Šlapelienė marija

Šlapelis jurgis, apie jį 271
Šlapelytė-sirutienė gražina 1775; 

apie ją 1775
Šlaža mikas 543; apie jį 376, 389, 

404, 1304, 1311, 1333
Šlepikas arvydas 1765
Šleževičius adolfas, apie jį 1249, 

1270
Šliažienė julija 882, 896
Šmulkštienė aldona 1419
Šneidereitas o. – žr. schneidereit 

otto a.
Šojus Hugo – žr. scheu Hugo 
Šopis Vitalijus 1726
Šrėderis j. f. f. – žr. schröder jo-

hann friedrich franz
Štalis a. – žr. stahl adolf
Štalis r. – žr. stahl a. rudolph
Šulaitis edvardas 1282–1285
Šulgienė nijolė 51, 1093, 1147, 

1817
Šulskis Vytautas, apie jį 801
Šumanas e. – žr. schumann ernst
Šumskytė gražina 378
Šutrikaitė Birutė 987
Švelna arūnas, fotogr. 1490

T
tallat-Kelpšaitė Zita 985, 1176
tamulėnienė ramunė 94; red. 94
tautvaišaitė laima 85; red. 85
teder eerik 1685
temė j. d. H. – žr. temme jodo-

cus donatus Hubertus
temme jodocus donatus Huber-

tus, apie jį 301
terleckienė rimantė 94
tetsch Karl ludwig 497
tetschas K. l. – žr. tetsch Karl 

ludwig
tėvelytė g. – žr. raguotienė g.
tėvelytė-raguotienė g. – žr. ra-

guotienė genovaitė 

tichonova-Klimenko liudmila, 
dail. 857

tydecks martin 778
tyla antanas 84
tilvikienė irena 1016
toleikienė Kristina 1618
toleikytė i. – žr. toleikytė-ado-

mavičienė ieva
toleikytė-adomavičienė ieva 41, 

704, 1294
totorytė sigita 986
traušys jurgis, apie jį 255, 259, 

640
treier erzsebet, dail. 858
treinys mečislovas 19
trilupaitienė jūratė 1570
tumavičiūtė irena 395, 497
tumelis juozas 390, 713, 1008; 

apie jį 580; red. 79a, 95 
tvarauskas mykolas 579; apie jį 

1345, 1382

U
umbrasas Vytautas 987
ungur Horea dumitru, dail. 859
untulis matas, apie jį 867
urbonavičienė elvyra 94; red. 94
urbonavičiūtė s. 1215
urėdaitis Kristupas, apie jį 301, 

404
užpelkienė dalia 10, 635, 881, 

1117, 1194, 1216, 1420, 
1503, 1504, 1571, 1572, 
1619, 1620, 1652, 1728, 
1729, 1764, 1778, 1779, 
1819–1821, 1853–1856, 
1912–1915; apie ją 635

užtupas Vilius 480; apie jį 580

V
Vabuolas jonas 1621
Vaicekauskas mikas 46
Vaičekauskienė ela 1326, 1421, 

1506
Vaičiulionis algis 1573
Vaičiulytė V. 1327
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Vaičiūnas albinas 12, 813
Vaigonytė e. 1422, 1507, 1574
Vainauskas jonas 1061
Vaintraubas saliamonas 901, 

1000
Vaitiekūnaitė ramutė 1466
Vaitkienė Birutė 1047, 1822
Vaitkus Kęstutis 1286, 1287, 

1328–1330, 1508–1510, 
1575–1577, 1622–1624, 
1653, 1916

Valančius motiejus, apie jį 45, 
701, 882

Valikonytė irena 34
Valiulis skirmantas 1288
Valjots maret 201
Valuckas reimontas, operat. 886
Valuckienė Virginija, fotogr. 1568
Valutienė sigita 1654
Vanagaitis jonas, apie jį 580
Vanagas Vytautas 1062, 1331
Vancevičienė laura 1780
Vareikienė aldona 5, 16, 357, 

954, 975, 1120, 1151, 1423, 
1578, 1625, 1626

Vareikytė neringa 7
Varnelis Kazys, apie jį 816, 1942
Varnienė regina 893; red. 94, 95
Vasiliauskaitė odeta 1781
Vasiliauskienė gražina, vert. 18
Vasiliauskienė marija 1289
Vasiliauskienė Veronika 881, 

1837, 1881
Vaškelienė Birutė 1425
Vaupšas česlovas 1029, 1693
Vėbra rimantas 13, 14;  

apie jį 580
Veisaitė irena 976
Veiverienė Virginija 51, 1764
Vėlavičienė silvija 573, 1063, 

1095, 1511; apie ją 1427, 
1444, 1514

Veličkaitė aušra 1426, 1427
Vėlius norbertas 1261
Vengris Vitolis enrikas 955

Venskevičienė albina, red. 2
Venskienė liana 1857
Vercinkevičius juozas 749
Veskimägi Kaljo, apie jį 201
Veskimiagis Kaljo – žr. Veskimägi 

Kaljo
Vichertas e. a. g. – žr. Wichert 

ernst
Vydūnas, apie jį 64, 188, 221, 

230, 275, 312, 333, 419, 
580, 991, 1010, 1074, 1097, 
1929, 1943

Vileišis Petras, apie jį 92, 157, 194
Vilentas Baltramiejus, apie jį 580
Viliūnas giedrius 105
Vilkas Vaidotas, fotogr. 1299, 

1579, 1628; fotogr. 1315, 
1326, 1357, 1492, 1506

Vilkina olga 1186
Vilks andris, apie jį 580
Vilnonytė Valerija 1030;  

apie ją 344
Virketis jonas 1188, 1581,  

1630, 1682
Vistdal oskar 741, 1631; apie jį 

303, 345, 1735; red. 721, 
722; fotogr. 741

Vistdalas o. – žr. Vistdal o.
Višinskis Povilas, apie jį 1615
Vištelis andrius jonas, apie jį 353
Vitkauskas Vytautas 1064
Vitkauskienė irena 1513
Vitkūnas Vytautas 5, 12, 1291
Vladimirovas levas i. 1, 2, 6, 28, 

67, 213, 359, 393, 478, 917, 
943, 1087; apie jį 478, 584, 
625, 746, 761, 974, 1076, 
1086, 1672, 1792, 1827

Voska Kristupas, apie jį 320, 580
Voverienė ona 46, 819, 1071, 

1239, 1683

W
Walter axel e. 15, 1332
Wichert ernst, apie jį 320
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Z
Zabermann johann, apie jį 580
Zabermannas johannas – žr. Za-

bermann johann  
Zabulis Henrikas 1656
Zalieckas danius 1684, 1783, 

1784
Zalieckas gediminas, operat. 885, 

887
Zapivalova lina 1785
Zarauskaitė m. 22
Zauerveinas j. – žr. sauerwein 

georg
Zauniai, apie juos 327
Zaunius dovas, apie jį 154, 320, 

404, 580
Zauniūtė marta, apie ją 238, 245
Zauniūtė morta – žr. Zauniūtė 

marta
Zavadskiai, apie juos 439
Zavadskytė-Zakarauskienė Živilė 

54, 1858, 1917
Zaveckienė Žiedūnė 2, 24, 580, 

1240, 1333, 1429, 1543, 
1583, 1584

Zėčienė Vilma 1725, 1727
Zemlickas gediminas 615, 619, 

628, 630, 642, 655, 681, 
710, 758, 792, 806, 807, 
1443, 1514, 1585, 1620, 
1693, 1752, 1759, 786, 
1787a, 1799, 1824–1826, 
1918, 1941; fotogr. 1641

Zetegastas danielius – žr. sette-
gast daniel gottlieb

Zybertas f. – žr. siebert friedrich 
Wilhelm

Zibolienė dalia 1787
Zinkevičienė julija 73, 77, 893, 

1632; red. 40
Zinkevičius Zigmas 675, 1731
Zokaitytė rasa 1925
Zoldatas j. f. – žr. soldat j. f.
Zonytė juzefa 1121
Zotinaitė Violeta 924

Zovienė danutė 1153
Zubatas j. – žr. Zubatý josef
Zubatý josef, apie jį 292
Zudermanas H. – žr. sudermann 

Hermann
Zvėgienė jūratė 1782

Ž
Ž. Z. – žr. Zaveckienė Žiedūnė
Žagariškis Konstantinas 1031
Žalys aleksandras 988; red. 80
Žalkauskaitė gintarė 1633
Žaltauskaitė ilona 1218, 1586
Żbikowska-migoń anna 1587
Žebrauskaitė alina 1732, 1788
Žeimantas liubomiras Viktoras 

10
Žeimantas Vytautas 60, 786
Želvytė danguolė 1515
Žemaitaitis algirdas 1919
Žemaitis algirdas 713
Žemaitytė agnė 13, 14, 1241, 

1430
Žemaitytė Kristina 1733
Žemaitytė renata 835
Žemgaila juozas 1293
Žemgulienė Birutė, apie ją 1162
Žemgulytė d. 1065
Žemgulytė Paulina 14, 30
Žepkaitė regina 355
Žibaitis anatolijus 2, 4, 1334
Židovlenkova ana, apie ją 136
Žiemytė ivona 1096, 1097
Žilinskas mykolas 1666
Žilytė l. 883, 884
Žiogas V. 1097
Žižiūnas algimantas, fotogr. 1362
Žostautaitė Petronėlė 373, 1177
Žukas Konstantinas, apie jį 1788
Žukas Vaidotas 1641
Žukas Vladas 7, 8, 10, 670, 1048, 

1066, 1122, 1154, 1195; 
apie jį 24, 38, 92, 214

Žukauskaitė elena 1859
Žvinytė Vilmantė 658
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Б
Батлер У. Э. 766
Бичкаускас-Гентвила Леонас Н. 8
Борисас З. 918

В
Видунас Вилюс, apie jį 1098

Г
Гинейтис Леонас 8

К
Котляров Н. 918

М
Мажвидас Мартинас, apie jį 600
Мулина Т. В.  1178

Муравьёв Михаил Николаевич, 
apie jį 882

П
Петрицкий Вилли 

Александрович, red. 766

Р
Рутман Исаак 1098

С
Стонене Ванда 1099

Ф
Функе Фриц 300

Ю
Ючас Мечисловас А. 8
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