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Pratarmė

Vilniaus universiteto bibliotekos (toliau VU bibliotekos) tęstinis lei-
dinys Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis yra puiki galimybė at-
skleisti visuomenei įvairiapusišką bibliotekos veiklą. Devintoji Metraš
čio knyga skiriama bibliotekos gyvenimo 2010–2014 metų tarpsniui, 
kuris išsamiai aptariamas VU bibliotekos generalinės direktorės Irenos 
Krivienės straipsnyje „Vilniaus universiteto biblioteka 2010–2014 me-
tais: kokybės, inovacijų, mokslinių tyrimų ir vertybių kryptimi“. 

Metraštį sudaro trys dalys. Pirmoje didžiausioje dalyje „Bibliotekos vei-
kla“ VU bibliotekos darbuotojai analizuoja skirtingas bibliotekos veiklas, 
įvertina pasiektus rezultatus, pristato vykdomus bei įgyvendintus svarbius 
projektus, supažindina su parengtais leidiniais ir jų specifika.

Antros Metraščio dalies „Kultūros paveldo tyrimai“ straipsniai skirti 
rankraštinio bei spaudos paveldo sklaidai aptarti. Šioje dalyje remda-
miesi savo moksliniais ir praktiniais tyrimais straipsnius publikuoja ne 
vien VU bibliotekos darbuotojai, bet ir mokslininkai, dirbantys su bi-
bliotekoje saugomais dokumentais. 

Tęsiant naujausių metraščio tomų tradiciją publikuoti VU bibliote-
koje vykusių konferencijų medžiagą, trečioje šio tomo dalyje pateikiami 
straipsniai, parengti pagal pranešimus, skaitytus 2014 m. sausio 22 d. 
bibliotekoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Vilniaus 
kirilikos spauda Europos kontekste: įžvalgos ir tyrinėjimai“. Ši konfe-
rencija, jos tikslai, dalyvavę mokslininkai ir jų atliekami tyrimai plačiau 
pristatomi VU bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro 
Retų spaudinių skyriaus darbuotojos Inos Kažuro šios dalies pratarmėje.

Šiame Metraščio tome yra naujovių. Paminėtina, kad visi straipsniai pa-
rengti laikantis mokslinio straipsnio principų ir recenzuoti mokslininkų. 

Metraščio redakcinės kolegijos sprendimu straipsnių bibliografinės 
nuorodos buvo suvienodintos pagal prof. dr. Osvaldo Janonio parengtą 
Bib liografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose 
metodiką.





Irena Krivienė
V U  b i b l i o te ko s  g en era l in ė  d ire ktorė

irena . kri v i en e @ m b.v u . l t 

Vilniaus universiteto biblioteka 
2010–2014 metais: kokybės, inovacijų, 
mokslinių tyrimų ir vertybių kryptimi

2010–2014 metų laikotarpis Vilniaus universiteto bibliotekoje (to-
liau – VU biblioteka) paženklintas didelių fizinės infrastruktūros po-
kyčių, kurie darė įtaką kokybiškų paslaugų akademinei bendruomenei 
plėtrai, intensyvios projektinės veiklos bei bibliotekos kaip patikimos 
partnerės pozicijų stiprėjimo. Šiuo laikotarpiu įgyvendinti du didžiuliai 
infrastruktūriniai projektai „Senosios Vilniaus universiteto bibliotekos 
rekonstrukcija“ ir „Nacionalinis atviros prieigos Mokslinės komunikaci-
jos ir informacijos centras“ VU bibliotekos darbuotojams tapo iššūkiu, 
skatinusiu pergalvoti informacinių paslaugų paketą, organizacijos struk-
tūrą, taikyti naujus personalo valdymo metodus. Fakultetų bibliotekų 
integracija, procesų automatizavimas, virtualių paslaugų plėtra, veiklų 
įgyvendinimas pasitelkiant bibliotekos vartotojus, bendrų produktų 
kūrimas partnerystės pagrindais prisidėjo prie efektyvaus organizacijos 
valdymo. Organizacinėje struktūroje įtvirtintos veiklos kryptys – inova-
cijų diegimas, projektinė veikla, mokslinių tyrimų mokslo ir kultūros 
paveldo srityje stiprinimas – tapo pagrindinėmis VU bibliotekos strate-
ginėmis nuostatomis. 

Šiame metraščio tome yra publikuojami VU bibliotekos darbuotojų 
straipsniai informacijos išteklių formavimo ir informacinių paslaugų 
tematika, todėl šioje 2010–2014 metų VU bibliotekos veiklos apžvalgoje 
šios temos neaptariamos.
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NAUJAS STATUSAS, STRUKTŪROS POKYČIAI, 
ORGANIZACINĖ SANDARA 

Lietuvos Respublikos Seimo 2014 gegužės 6 d. įstatymu patvirtinto Vil-
niaus universiteto (toliau – Universiteto) Statuto nuostatose įteisintas 
naujas VU bibliotekos statusas. VU biblioteka yra Universiteto vidinis 
organizacinis darinys sui generis (lot. išsiskiriantis savo savybėmis, kitoks, 
unikalus), kurio veiklos rūšis apibrėžia Universiteto Statuto 29 straips-
nis ir kurio nuostatus tvirtina Universiteto Senatas. VU biblio tekos iš-
skirtinumas Universiteto organizacinėje struktūroje, mokslui ir kultūrai 
svarbios dokumentinio paveldo kolekcijos, valstybinės reikšmės biblio-
tekos funkcija ir su tuo susijusios valstybės finansinės garantijos lėmė sui 
generis padalinio statusą.

MKIC kūrimas ir centrinės bibliotekos rekonstrukcijos konteks-
te vykstanti pertvarka paskatino pergalvoti veiklas ir turėjo tiesioginę 
įtaką VU bibliotekos organizacinės struktūros ir sandaros pokyčiams. 
2011 metų rugsėjį Rektoratui buvo pristatytos Vilniaus universiteto bib
liotekos plėtros gairės pastačius Mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centrą. Plėtros gairės buvo parengtos vadovaujantis 2010 metais VU 
bib liotekoje įsteigtų keturių darbo grupių – MKIC strategijos forma-
vimo, informacijos išteklių formavimo ir katalogų, personalo plėtros, 
paslaugų kūrimo – veiklos pagrindu, 2012 metų gegužės 16-ąją doku-
mentą aprobavo VU bibliotekos mokslo taryba. 

Rengiantis organizacinei pertvarkai buvo siekiama patikslinti ir iš-
gryninti VU bibliotekos vykdomas veiklas, padalinių funkcijas ir at-
sakomybes, atspindėti naujas veiklos rūšis ir jų vykdymui reikalingas 
struktūras, patikslinti kai kurių padalinių pavadinimus. Visų pirma 
naujoje struktūroje, įtvirtintoje 2012 metų rugsėjį, pasikeitė bibliotekos 
centrų – Informacijos paslaugų ir naujojo Mokslinių tyrimų ir paveldo 
rinkinių (buvusio Mokslo ir kultūros paveldo centro) – sudėtis ir kai ku-
rios funkcijos. Informacijos paslaugų centras greta Informacijos išteklių 
formavimo ir Vartotojų aptarnavimo skyrių pasipildė dviem naujais – 
Spaudinių saugojimo ir Bibliografinių išteklių rengimo, kurie iki tol 
priklausė Mokslo ir kultūros paveldo centrui. Daug diskusijų vyko dėl 
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naujojo Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro tikslų, funkcijų ir 
struktūros. Greta tradicinės skaitytojų aptarnavimo ir paveldo kolekcijų 
priežiūros veiklos centrui pavesta vykdyti ir organizuoti mokslinius ty-
rimus, plačiau prisidėti prie VU bibliotekos tarptautiškumo stiprinimo. 
Įvertinus projektinės veiklos didėjimą buvo įsteigtas naujas padalinys – 
Projektų ir administravimo skyrius. Pertvarkant organizacinę struktūrą 
buvo aiškiau apibrėžtos direkcijos funkcijos ir atsakomybės ribos: nuo 
2012  metų rudens direktorių korpusą sudaro generalinis direktorius, 
direktorius informaciniam aprūpinimui, mokslo ir kultūros paveldo 
veiklai ir direktorius inovacijų ir infrastruktūros plėtrai. 

Atidarius MKIC, pasikeitė VU bibliotekos organizacinė sandara – 
nuo 2013 metų jos veikla daugiausia sukoncentruota dviejuose pagrin-
diniuose pastatuose. Universiteto centriniuose rūmuose pasilikusi seno-
ji Centrinė biblioteka su mokslo ir kultūros paveldo kolekcijomis bei 
humanitarinių mokslų skaityklomis ir naujoji fizinių ir technologijos, 
taip pat socialinių mokslų biblioteka MKIC – du atskiri pastatai, tačiau 
tarpusavyje susiję glaudžiais horizontalių veiklų ryšiais, turintys bendrą 
vertybių, paslaugų ir klientų aptarnavimo sistemą. Veiklos metafora 
buvo pasirinkta VU bibliotekos veiklos schemą iliustruojanti formu-
lė 1+1=1, jungianti kultūros paveldo ir informacinę funkcijas, veiklą 
dviejuose pastatuose, senųjų kolekcijų išsaugojimą ir lanksčiai taikomas 
inovacijas, estetiką ir funkcionalumą. 

Dviejuose pagrindiniuose pastatuose išsidėsčiusios VU bibliotekos 
funkcinės veiklos yra skirstomos į horizontalias, apimančias abu pasta-
tus (vartotojų aptarnavimas, informacijos išteklių formavimas, elektro-
ninės paslaugos, komunikacija ir informacija), ir vertikalias, įgyvendina-
mas tik kuriame nors viename jų (mokslinės informacijos duomenų – 
MKIC, kultūros paveldo – Centrinėje bibliotekoje). 

Planuojant fizinės infrastruktūros pokyčius dar 2008 metais buvo 
priimti strateginiai sprendimai į du pagrindinius bibliotekos pastatus 
integruoti greta jų esančių fakultetų bibliotekas. 2010–2014 metais į 
Centrinės bibliotekos erdves buvo perkeltos Filosofijos ir Filologijos fa-
kultetų, Orientalistikos centro ir Žurnalistikos instituto bibliotekos, o 
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2012–2013 metais į MKIC integruota Fizikos fakulteto biblioteka ir 
informacines paslaugas Ekonomikos, Komunikacijos ir Teisės fakultetų 
bendruomenėms teikusio Saulėtekio informacinio centro ištekliai (pats 
centras panaikintas). Be dviejų didelių padalinių – Centrinės bibliote-
kos ir MKIC – Universiteto fakultetuose ir centruose 2010–2014 me-
tais veikė nedidelės bibliotekos, teikiančios informacines paslaugas pa-
dalinių bendruomenėms: Chemijos, Gamtos mokslų, Istorijos, Kauno 
humanitarinio, Matematikos ir informatikos, Medicinos fakultetų, Ly-
čių studijų, Religijų studijų ir tyrimų, Skandinavistikos centrų ir Tarp-
tautinių santykių ir politikos mokslų instituto bibliotekos. 

INTEGRALI VU BIBLIOTEKOS DALIS  
MKIC KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ PLĖTRAI

2013 metų vasario 7-ąją duris vartotojams atvėręs MKIC pastatytas įgy-
vendinant ESF projektą „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės ko-
munikacijos ir informacijos centro kūrimas“. 2010 metų vasarį pradėta 
statyti naujoji biblioteka baigta 2012 metų gegužę. 

Siekiant maksimaliai tenkinti vartotojų poreikius MKIC veiklos 
buvo modeliuojamos vadovaujantis penkių principų derme. Funkciona
lumas – tai įvairių formatų ir formų informacijos išteklių pateikimas vie-
noje vietoje, atviri fondai, maksimalus erdvių naudojimas, moderniomis 
technologijomis paremtas aptarnavimas. Atvirumo principas grindžia-
mas darbu 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę (išskyrus valstybi-
nių švenčių dienas), liberalia aplinka paslaugų vartotojams. Lankstumo 
principą atskleidžia lankstus ir draugiškas požiūris į vartotoją, nuolatinis 
reagavimas į jų besikeičiančius poreikius, lengvai transformuojamos pa-
talpos ir baldai, nesudėtingas patalpų paskirties keitimas. Tam tikros te-
minės literatūros ištekliai vienoje vietoje, spaudinių pristatymas ten, kur 
jų reikia vartotojui, paprastos ir aiškios informacinių gidų sistemos – ra
cionalumo, o unikali architektūra, darnus pastato įsiliejimas į natūralios 
gamtos aplinką, grožio pojūtis ir vidinio komforto per estetišką aplinką 
kūrimas – estetiškumo principo išraiškos. 
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MKIC – pirmasis mokslo, verslo ir studijų Saulėtekio slėnio aplin-
koje iškilęs objektas, nuo pat atidarymo dienos teikiantis informacines 
paslaugas Saulėtekio fakultetų bendruomenėms. MKIC, kaip ir Centri-
nės bibliotekos, paslaugomis gali naudotis ne tik Universiteto bendruo-
menės nariai, bet ir kiekvienas, sulaukęs 16 metų amžiaus. Centro skai-
tyklų koncepcija yra paremta Universiteto Saulėtekio fakultetų ir Sau-
lėtekio slėnio moksliniais tyrimais ir vykdomomis studijomis. MKIC 
A korpuse įsikūrė Komunikacijos ir JTO dokumentų, Teisės, Ekono-
mikos ir Verslo skaityklos, o B korpusas skirtas Fizinių ir Technologi-
jos mokslų skaitykloms. Pastačius Gyvybės mokslų centrą, 2016 metais 
šiame korpuse Biotechnologijos instituto ir Gamtos mokslų fakulteto 
bibliotekų pagrindu numatyta įrengti Gyvybės mokslų skaityklą. 

Ruošiantis perkelti dalį VU bibliotekos fondo į MKIC, pagrindi-
niu fondų formavimo principu buvo pasirinkta informacijos išteklių 
turinio ir formų įvairovė, vienoje vietoje koncentruojant kokybiškus in-
formacijos išteklius, atitinkančius greta VU bibliotekos pastatų esančių 
akademinių padalinių studijų ir mokslinių tyrimų kryptis. Abiejų pas-
tatų skaityklų atviruose fonduose kaupiami aktualūs, skaityklos temi-
nį profilį atitinkantys informacijos ištekliai. Saugyklų fondai atidalinti 
vadovaujantis chronologiniu teminiu principu. Centrinės bibliotekos 
didžiąja dalimi liko visi iki 1945 metų išleisti leidiniai, išskyrus žurnalus 
užsienio kalba, kurie dėl vietos stokos minėtose saugyklose buvo perkelti 
į MKIC saugyklas. Fondas, kurį sudaro po 1945 metų išleisti leidiniai, 
tarp abiejų pastatų padalintas teminiu principu. 

Atidarius MKIC, be tradicinių bibliotekos paslaugų, vartotojams 
buvo pasiūlytas naujų paslaugų paketas. RFID technologija grįsta savi-
tarnos įranga leido visiškai automatizuoti knygų išdavimo ir grąžinimo 
procesą. Interaktyvus programinis sprendimas virtualus turas leidžia var-
totojui lengvai orientuotis bibliotekos patalpose ir paslaugose, rezervuoti 
individualias ar grupinio darbo vietas. Trimačiams objektams projektuoti 
ir gaminti skirta 3D laboratorija, specializuotos kompiuterizuotos darbo 
vietos darbui su specifine programine ir technine įranga, darbo vietos, 
kuriose vartotojai studijų ir mokslo tikslais gali naudotis specialiomis 
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programomis ir dirbti su garso ir vaizdo duomenimis, galimybė dirbti 
su projektavimo sistemomis, inžinerinių skaičiavimų, matematinių skai-
čiavimų programomis – naujos, tradiciškai bibliotekai nebūdingos pa-
slaugos, vertinamos vartotojų ir kuriančios pridėtinę organizacijos vertę. 

Pastačius MKIC, darbo vietų visose VU bibliotekos skaityklose 
(Centrinė biblioteka, MKIC ir fakultetų bibliotekos) skaičius išaugo 
nuo 1039 vietų 2010 metais iki 1528 vietų 2014 metais, leidinių atvi-
rajame fonde kiekiai – atitinkamai nuo 185 548 egz. iki 408 320 egz., 
apsilankymų skaičius – nuo 529 707 iki 1 180 061, registruotų biblio-
tekos vartotojų skaičius – nuo 28 420 iki 34 236. 

PROJEKTINĖ VEIKLA – PARTNERYSTĖS 
IR INOVACIJŲ PAGRINDAS

2010–2014 metai VU bibliotekos istorijoje ypač išsiskyrė intensyvia 
projektine veikla, apėmusia įvairias sritis. Šiuo laikotarpiu VU biblio-
teka dalyvavo dviejuose tarptautiniuose projektuose, 10 nacionalinių, 
rengiant ir įgyvendinant daugiau nei 20 Universiteto ir VU bibliotekos 
inicijuotų projektų, finansuojamų trečiųjų šaltinių lėšomis. 

Tarptautinis trejų metų trukmės Erasmus intensyvios programos 
projektas IPBib „Grimmų centras – tai (ne)pasaka“ buvo skirtas penkių 
Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Lietuvos ir Vokietijos universitetų jaunų 
specialistų pasirengimui praktinei veiklai bibliotekose. Projekto apta-
riamasis objektas – nauji ir renovuoti bibliotekų pastatai, jų architek-
tūriniai sprendimai, inovatyvios informacinės paslaugos, skaitmeninės 
ir tradicinės bibliotekų sankirta naujoje fizinėje erdvėje. Tarptautinis 
2,5  metų trukmės Leonardo da Vinci programos finansuojamas pro-
jektas „DigCurV skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobu-
linimas Europoje“ suteikė galimybę VU bibliotekos specialistams įgyti 
naujų ilgalaikio skaitmeninio išsaugojimo srities žinių.

Dalyvaudama nacionaliniuose projektuose bei pati rengdama pro-
jektus, VU biblioteka plėtojo virtualios bibliotekos išteklius ir paslaugas. 
Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas, elektroninių informacijos iš-
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teklių sankaupų, vadinamųjų duomenų bazių, prenumerata, Lietuvos 
akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros plėtra, mokslinių 
tyrimų duomenų archyvavimas – veiklų, kurios dideliu mastu įgyven-
dintos šių projektų pagrindu, sritys. 

2010 metų kovo 26-ąją jungtinės veiklos pagrindu įsteigtas Lietuvos 
akademinių bibliotekų informacinių infrastruktūrų palaikymo ir plėtros 
konsorciumas LABIIMSPP, kurio veiklą koordinuoja ir administruoja 
VU biblioteka, vienija 49 šalies mokslo ir studijų institucijas. Pagrindinis 
konsorciumo tikslas – sukurti aplinką bei priemones ir jomis naudojantis 
rengti, kaupti, ilgą laiką saugoti ir pateikti skaitytojams Lietuvos mokslo 
ir studijų e. dokumentus. Bendrai visų Konsorciumo dalyvių kuriamose 
informacijos sistemose 2014 metų pabaigoje buvo prieinama 3,1 mln. 
bibliografinių aprašų, 33,4 tūkst. Lietuvos studijų ir baigiamųjų darbų, 
361 tūkst. mokslo publikacijų metaduomenų ir (ar) dokumentų, eLABa 
teikiamomis paslaugomis naudojosi per 183 tūkst. registruotų vartoto-
jų. Įgyvendinant Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros 
plėtros (LITMIS) programą, ESF projekto pagrindu 2014 metų pabai-
goje sukurta valstybinė sistema – nacionalinė institucinė eLABa talpykla. 

Skaitmeniniais gimusių mokslinių tyrimų duomenų valdymui su-
kurti VU su partneriais parengė ir įgyvendino ESF projektą „Nacionali-
nis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)“, 
kurio veikloje aktyviai dalyvavo VU biblioteka. Tai nauja veikla šalies 
mokslo erdvėje, su kuria siejama virtualių mokslo infrastruktūrų ateities 
perspektyvos bei inovatyvių paslaugų kūrimas.

2010–2014 metais VU bibliotekoje buvo vykdomi trys skaitmenini-
mo projektai. Vykdydama ESF projektus „Virtualios elektroninio paveldo 
sistemos plėtra (VEPS) ir „Virtuali istorinė Lietuva: LDK“ VU bibliote-
ka skaitmenino ir elektroninėje erdvėje pateikė 1467 dokumentinio pa-
veldo objektus, susidedančius beveik iš 300 tūkst. puslapių. 2012 metais 
VU bibliotekos parengtas projektas „LDK teismų knygų, saugomų 
Vilniaus universiteto bibliotekoje, skaitmeninimas ir raštų duomenų 
bazės sukūrimas“ laimėjo Lietuvos mokslo tarybos paskelbtą konkur-
są. Tai pirmasis VU bibliotekos projektas, gavęs šios mokslo institucijos  
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finansavimą. Įgyvendinant projekto tikslus – tęsti VU bibliotekoje sau-
gomų rankraštinių LDK teismų knygų skaitmeninimą, sukurti rašto 
duomenų bazę, moksliškai aprašyti knygose įrištus dokumentus – sukur-
ta internetinė svetainė, skaitmenintos 186 teismų knygos, per 86 tūkst. 
puslapių, aprašyta 2500 teismo knygas sudarančių dokumentų.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA), vienijančios 
55 mokslo, studijų ir kultūros institucijas, administruojamo projekto 
„eMoDB: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ pa-
grindinis tikslas – sukurti prieigą prie mokslui ir studijoms reikalingų 
elektroninių dokumentų. VU bendruomenei projekto lėšomis kasmet 
prenumeruojama apie 50 duomenų bazių, jose esančiuose, taip pat VU 
lėšomis prenumeruojamų duomenų bazių dokumentuose mokslinin-
kai, dėstytojai, studentai 2010–2014 metais vidutiniškai per metus at-
liko 1,7 mln. paieškų, kasmet buvo pateikta po daugiau nei 900 tūkst. 
viso teksto dokumentų. 2013 metais VU bibliotekoje buvo surengta 
Tarptautinės bibliotekų konsorciumų asociacijos konferencija, kurią 
kartu su VU biblioteka organizavo LMBA. Konferencijoje buvo aptarti 
įvairūs duomenų bazių prenumeratos aspektai.

2010–2014 metasi VU biblioteka vienu metu įgyvendino du didelio 
masto infrastruktūrinius projektus: „Nacionalinis atviros prieigos Moks-
linės komunikacijos ir informacijos centras“, kurio rezultatas – MKIC – 
pristatytas ankstesniame skyriuje, ir valstybės investicijų projektą „Seno-
sios Vilniaus universiteto bibliotekos rekonstrukcija“. Šiems Universiteto 
valdomiems projektams įgyvendinti buvo suburtos kompetentingų spe-
cialistų komandos iš įvairių universiteto padalinių. Tai turėjo lemiamos 
įtakos tam, kad projektai būtų įgyvendinti kokybiškai ir laiku. Rekons-
truojant Centrinę biblioteką, aptariamuoju laikotarpiu suremontuotas 
direkcijos koridorius ir jame esantys kabinetai, atnaujintos Profesorių ir 
Česlovo Milošo skaityklos, pagrindinė bibliotekos laiptinė, į atnaujintas 
patalpas perkelta Žurnalistikos instituto biblioteka. ESF projekto „VU 
filologijos, socialinių ir komunikacijos mokslų studijų infrastruktūros ir 
bazinės įrangos atnaujinimas“ lėšomis į restauruotas patalpas persikėlė 
atsinaujinusi Kauno humanitarinio fakulteto biblioteka. 
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Įgyvendinant infrastruktūrinius projektus ne tik atnaujintos ir pra-
plėstos fizinės erdvės, bet ir stengtasi jas maksimaliai pritaikyti įvairių 
poreikių vartotojams. MKIC yra visiškai pritaikytas specialiųjų poreikių 
žmonėms, Centrinėje bibliotekoje įrengtas neįgaliųjų keltuvas. Sukurtos 
naujos paslaugos ir produktai: su MKIC ir Centrinės bibliotekos istorija 
ir patalpomis supažindinantis virtualus gidas ir VU bibliotekos paslaugų 
struktūrą pristatantis interaktyvus turas, o įgyvendinant projektą „VUB 
duomenų saugyklų optimizavimas“ senųjų dokumentų priežiūrai įsigy-
ta ekologiška dezinfekavimo kamera.

Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos mokslo 
tarybos finansuoti dokumentinio paveldo mokslinių tyrimų ir popu-
liarinimo projektai apėmė leidybos, senųjų kolekcijų tyrimų, mokslo 
ir kultūros paveldo sklaidos sritis. Šių projektų rezultatai – parengti ir 
išleisti 6 leidiniai, surengta tarptautinė konferencija „VUB – ženklas is-
torijos žemėlapyje: Paveldas – iššūkiai, postūmiai ir galimybės“, pradė-
ti senojo Vilniaus universiteto bibliotekos katalogo tyrimai (VIRTUS 
projektas). 

Projektinės veiklos rezultatai turi didelę įtaką personalo ir finansų 
valdymui. 2010–2014 metų VU bibliotekos biudžete įplaukos iš pro-
jektinės veiklos vidutiniškai kasmet sudarė 26 proc. Vien 2014 metais 
įvairioms projektinėms veikloms buvo įdarbinti Lietuvos institucijų, 
VU ir pačios bibliotekos 66 darbuotojai. 

PAVELDO RINKINIŲ  
MOKSLINIAI TYRIMAI IR SKLAIDA 

Mokslo ir kultūros paveldo kaupimo, saugojimo ir aktualinimo veikla 
yra svarbi VU bibliotekos profesinio gyvenimo dalis. Reikšmingas įvykis 
mokslo ir kultūros paveldo srityje – reorganizuotas struktūrinis padali-
nys Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centras (toliau – MTPRC), 
kuris sėkmingai ėmėsi inicijuoti, plėtoti, palaikyti mokslinius kultū-
ros paveldo tyrinėjimus. MTPRC pagrindą sudaro kultūros paveldo 
kolekcijas kuruojantys Retų spaudinių ir Rankraščių skyriai bei fizinę  
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kolekcijų būklę stebintys bei projektams dokumentus rengiantys Res-
tauravimo ir Skaitmeninimo skyriai. 

Pagrindinė šio centro funkcija – mokslo tiriamoji, apimanti tokias 
veiklas kaip paveldo kolekcijų tyrimas ir (ar) rekonstrukcija, išsamių 
bib liografinių aprašų elektroniniame kataloge rengimas, teminių paro-
dų surinktos medžiagos pagrindu bei jų katalogų rengimas ir kt. Atliktų 
tyrimų rezultatai aktyviai skleidžiami dalyvaujant Lietuvoje ir užsieny-
je organizuojamuose renginiuose, spausdinant straipsnius ir apžvalgas 
mokslinėje spaudoje. 

2010–2014 metais VU bibliotekos MTPRC ir Bibliografinių iš-
teklių rengimo skyriaus darbuotojai parengė spaudai ir išleido keletą 
svarbių leidinių: „Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliote-
kos rinkinys“, į VU seriją Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis 
įtrauktą Universiteto istorijos šaltinį „Liber extraodinarius provincialis / 
Ypatingoji provincijolo knyga“, „Lietuvos bibliografijos“ C serijos leidi-
nių „Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos“, 1908, d. 1 ir „Lietu-
viškų periodinių leidinių publikacijos“, 1912–1913, d. 2. 

Siekiant kuo plačiau skleisti informaciją apie parodas bei suteikti 
joms išliekamosios vertės, viena MTPRC metų paroda rengiama kartu 
su parodos katalogu. Tokiu būdu VU bibliotekos leidinių sąrašas pasi-
pildė profesionaliai parengtais, išsamiais katalogais „Lietuva ir Lenki-
ja bendroje valstybėje“ ir „Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos“, 
skirtus to paties pavadinimo parodoms, bei „Vetera reducta“ – parodai 
„Vetera reducta: Sugrąžinta praeitis“ ir „Vilniaus universiteto bibliote-
kos kirilikos leidinių kolekcija: 1525–1839“ – parodai „Nuogos visos 
tautos be knygų”. Pažymėtina, kad pastarieji du katalogai išleisti Retų 
spaudinių skyriaus darbuotojų plačių mokslinių tyrinėjimų pagrindu. 

Tęsdama personalinių rodyklių rengimo tradiciją, VU biblioteka 
2010–2014 metais parengė ir išleido tris Universiteto profesorių, žymių 
visuomenės veikėjų personalines rodykles. 

VU bibliotekos kaip partnerio darbuotojai dalyvavo Nacionaliniam 
muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, VU 
akademiniams padaliniams rengiant spaudai mokslo istoriją liudijančių 
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dokumentų publikacijas, tekstų komentarus, bendradarbiavo verčiant ir 
redaguojant tekstus. Tarp šių leidinių paminėtini J. Lelewelio veikalas 
„Dvejetas bibliografijos knygų“, „Pamirštoji mecenatystė: dovanų Vil-
niaus universiteto bibliotekai knyga, 1792–1832“, „Kaip tai atsitiko Di-
džiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“, „Kryžiai yra dorybės ženklas, o 
Strėlė – pergalės… Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolek-
cininkai“, „Bibliotheca Georgii comitis de Plater = Jurgio Platerio bibli-
oteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas“, „Juozapo Jurgio 
Hilzeno 1752–1754 metų kelionės dienoraštis“, VU reprezentacinis lei-
dinys „Vilniaus universitetas šiandien: fotografijų albumas“ ir kt. 

VU bibliotekos mokslo ir kultūros paveldo klausimams aptarti buvo 
surengtos tarptautinės konferencijos „VUB – ženklas istorijos žemėlapy-
je: paveldas – iššūkiai, postūmiai, galimybės“ (2010), „Vilniaus univer-
siteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejui – 100 metų“ (2011), 
„Sugrąžinta praeitis: prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir mokslinių 
idėjų sklaida“ (2012), „Adomo Mickevičiaus poemos Gražina interpre-
tacijos XXI amžiuje“ (2013) „Vilniaus kirilikos spauda Europos kon-
tekste: įžvalgos ir tyrinėjimai“ (2014), taip pat tarptautiniai seminarai, 
kuriuose buvo nagrinėjamos dokumentų konservavimo ir restauravimo 
problemos.

Dokumentinio paveldo kolekcijų formavimo, saugojimo bei tyrinė-
jimų klausimais MTPRC ir kitų VU bibliotekos padalinių darbuotojai 
aptariamuoju laikotarpiu kasmet vidutiniškai parengė ir publikavo apie 
20 mokslinių straipsnių. Nemaža jų dalis parengta arba rengiama re-
miantis kryptingais senųjų VU bibliotekos kolekcijų – kirilikos, sugrą-
žintų VU universiteto bibliotekos turtų, istorinio katalogo, plantenų, 
senųjų žemėlapių, LDK tesimų knygų – tyrinėjimais. 

VU biblioteka nuolat dalyvauja tarptautiniuose bei nacionaliniuose 
paveldo išsaugojimo projektuose, todėl itin daug dėmesio MTPRC vei-
kloje skiriama projektinei funkcijai, kurios priemonės iš dalies pristaty-
tos ankstesniame šio straipsnio skyriuje. Dokumentų pagal turinį atran-
ka bei jų visapusiškas parengimas (dokumento fizinės būklės vertinimas, 
parengimas skaitmeninti, reikalingų metaduomenų sukūrimas etc.)  
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tapo viena iš prioritetinių veiklos krypčių. VU bibliotekai 2010 me-
tais įsitraukus į nacionalinius skaitmeninimo projektus, pakito už 
dokumentinio paveldo fizinės būklės išsaugojimą atsakingo Restauravi-
mo skyriaus veiklos strategija. Siekiant vaizdų kokybės bei dokumentų 
fizinės būklės stabilizavimo, dalis pagal projektus skaitmeninamų spau-
dos ir rašto paveldo dokumentų iš pradžių yra restauruojami ir tik pas-
kui skaitmeninami. Bendradarbiaujant su Gamtos mokslų ir Chemijos 
fakultetų, taip pat su Prano Gudyno restauravimo centro specialistais 
pradėta vykdyti nauja MTPRC fondų ir patalpų mikrobiologinio už-
terštumo prevencijos veikla. 

PERSONALO VALDYMAS:  
BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS LINK 

Organizacijos personalas, vertinant šiuolaikinės vadybos kategorijomis, 
yra pagrindinis išteklius, kurio kompetencija ir profesionalumas lemia 
organizacijos sėkmę. Tai suprasdama VU biblioteka priėmė keletą su 
personalo valdymu susijusių strateginių sprendimų, turinčių ilgalaikės 
įtakos organizacijos plėtrai. 

Įvertinus MKIC ir virtualios bibliotekos kūrimo, taip pat Centrinės 
bibliotekos rekonstrukcijos projektų veiklų apimtis, 2010 metais buvo 
nuspręsta įsteigti už personalo valdymo priemones atsakingo darbuoto-
jo etatą. Organizacinės psichologijos specialisto kompetencija ir žinios 
lėmė kryptingą personalo plėtros veiklą, apimančią vertybinio organiza-
cijos pagrindo išgryninimą, darbuotojų nuomonės tyrimus, kvalifikaci-
jos kėlimo poreikius, mokymų politikos ir sistemos kūrimą.

2012 metais, apibendrinus diskusijų apie VU bibliotekos veiklos 
filosofiją rezultatus, buvo išgrynintos organizacijos darbuotojus vieni-
jančios vertybės – tradicijos, atsakomybė, partnerystė, atvirumas ir verž-
lumas, kuriomis vadovaujamasi kuriant paslaugų sistemą ir jų teikimo 
kultūrą, bendraujant su vartotojais ir kolegomis. 

2010 metais bibliotekoje pirmą kartą atliktas organizacijos klimato 
tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti darbuotojų santykius, vidinius orga-
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nizacijos procesus, sistemų atvirumą ir organizacinių tikslų žinojimą. 
Bendradarbiaujant su Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės 
psichologijos katedros specialistais buvo parengtas tyrimo instrumentas, 
išanalizuoti jo rezultatai, kurie pristatyti visuose VU bibliotekos pada-
liniuose. Klimato tyrimas pakartotas 2013 metais. Šių dviejų tyrimų 
rezultatai, metiniai vertinimo pokalbiai, atsakingų VU bibliotekos dar-
buotojų domėjimasis personalo valdymo klausimais, šios srities gerosios 
praktikos elementų pritaikymas leido suburti VU bibliotekos mokymų 
grupę ir parengti VU bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 
politiką. 

2011-ieji pažymėtini kaip kryptingų personalo mokymų pradžios 
metai. Konsultuojantis su organizacijų psichologais, surengti dveji mo-
kymai, kuriuose dalyvavo 75 VU bibliotekos darbuotojai. Pirmiausia 
tobulinosi valdančioji grandis, kurios vaidmuo vykstant pokyčiams 
yra lemiamas, – efektyvios komunikacijos organizacijoje mokymuose 
„Komunikacija vadovo pažangai“ žinias ir įgūdžius gilino bibliotekos 
vadovai. Siekiant sustiprinti su paslaugų kokybe susijusios ir labiausiai 
vartotojui matomos bibliotekos personalo dalies gebėjimus, valdyti 
konfliktines situacijas, taip pat efektyvaus darbo (2013) mokėsi varto-
tojus aptarnaujantys darbuotojai. 2014 metais parengta ir pradėta įgy-
vendinti dalyko bibliotekininkų, kurie ateityje perims visas vartotojų 
informacinių gebėjimų ugdymo veiklas, mokymų programa. 

VU biblioteka keletą kvalifikacijos kėlimo priemonių įgyvendina kar-
tu su užsienio partneriais. Kasmet su Goethe’s institutu organizuojami 
seminarai, kuriuos veda didelę patirtį turintys Vokietijos bibliotekinin-
kystės ir informacijos mokslų atstovai ir kuriuose dalyvauja visų Lietuvos 
bibliotekų darbuotojai, yra puiki galimybė mokytis nemažai daliai VU 
bibliotekos personalo. Kartu su Latvijos ir Tartu universitetų biblioteko-
mis 2013 ir 2014 metais buvo surengti bendri seminarai „Pokyčių valdy-
mas organizacijoje“ ir „Informacinės paslaugos mokslo procese“.

Siekdama profesionalaus ir kompetentingo personalo bei kokybiškų, 
teorinėmis įžvalgomis grįstų veiklų, VU biblioteka skatina ir remia dar-
buotojų mokymąsi, suteikiantį jiems kvalifikacinį laipsnį. 2014 metų 
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pabaigoje VU bibliotekoje dirbo 8 darbuotojai, turintys mokslo daktaro 
laipsnį, iš jų keturi jį įgijo dirbdami VU bibliotekoje, ir dar keturi stu-
dijavo doktorantūroje. Keletas darbuotojų kasmet baigia bakalauro ar 
magistrantūros studijas.

IŠVADOS

Kokybiškos paslaugos, atnaujinta ir išplėtota fizinė ir informacinė infra-
struktūra, vieninga paslaugų teikimo ir informacinio aptarnavimo kul-
tūra visuose VU bibliotekos padaliniuose – visa tai įvertino paslaugų 
vartotojai. 2013 ir 2014 metais VU bibliotekoje kasmet apsilankė per 
1 mln. lankytojų, t. y. du kartus daugiau, palyginti su 2008–2012 metų 
apsilankymų vidurkiu. 

VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY 2010–2014: IN THE DIRECTION 
OF QUALITY, INNOVATIONS, RESEARCH AND VALUES

Irena Krivienė
S u m m a r y

The period of 2010–2014 at the Vilnius University Library (hereafter VU Library) was 
marked by significant changes of physical infrastructure that influenced development of 
quality services to the academic community, intensive project activities and strengthening 
of the Library position as a dependable partner. Two huge infrastructural projects 
“Reconstruction of the old Vilnius University Library” and “National Open Access 
Scholarly Communication and Information Centre” implemented during this period, was 
a challenge for the Library staff, that became encouraged to reconsider the package of 
information services, organizational structure, to apply new mode of the staff management. 
Integration of the faculty libraries, automatization of various operations, development of 
virtual services, implementation of activities with involvement of the Library users, co-
operative creation of collective products was instrumental in effective management of 
the organization. Activity directions incorporated into the organizational structure – 
implementation of innovations, project work, strengthening of research in the field of 
cultural heritage – became key strategical provisions of VU Library. 

Library users gave the Library credit for quality services, renewed and amplified 
physical and information infrastructure, unanimous culture of services and in all its 
subdivisions. In 2013 and 2014 the Library had over 1 million visitors per year. 
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Vilniaus universiteto bibliotekos 
informacijos išteklių vadyba:  

2010–2014 m.

Straipsnyje nagrinėjami Vilniaus universiteto bibliotekos (toliau VU biblioteka) informa-
cijos išteklių fondo formavimo ypatumai per pastaruosius penkerius metus. Atsižvelgiant 
į informacinės aplinkos pokyčius ir būtinumą juos tinkamai valdyti užtikrinant organi-
zacijos išlikimą ir sėkmę, formuoti bibliotekos kaip neatskiriamos universiteto dalies ir 
akademinio partnerio poziciją, identifikuotos svarbiausios tokią poziciją užtikrinančios 
veiklos. Antra vertus, nepaisant akcentų kaitos, bibliotekos esminių funkcijų realizavi-
mas yra neatsiejamas nuo bibliotekos informacinių išteklių – sukauptų ir saugomų fondų, 
komplektuojamų ir (arba) planuojamų įsigyti išteklių, jų tinkamo valdymo. Optimaliems 
sprendimams priimti svarbu įvertinti turimus išteklius, pasirinkus tinkamus instrumentus. 
Straipsnyje pateikiama Conspectus metodu atlikta išteklių analizė, apibendrintai supažin-
dinama su rezultatais ir jais remiantis padarytais sprendimais: dalyko ir asmeninio biblio-
tekininko funkcijų įtraukimu į VU bibliotekos veiklų schemą, VUB informacijos išteklių 
formavimo strategijos koregavimu ir naujo „politinio“ dokumento sukūrimu, elektroninių 
knygų įsigijimo, grįsto tik vartotojų sprendimais, žvalgomuoju projektu.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: informacijos ištekliai, vertinimas, Conspectus, išteklių 
formavimo politika, vartotojų užsakymais pagrįstas komplektavimas 

ĮVADAS

Akademinė biblioteka pirmoji iš visų bibliotekų pajunta informacinės 
aplinkos pokyčius, kurie turi įtakos aptarnaujamos akademinės ben-
druomenės poreikiams ir lūkesčiams, o tam reikia greitos reakcijos, 
sprendimų, kaitos. Kita vertus, tokia situacija nėra nauja: bibliotekų  
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iššūkiai amžini, matyt, kaip ir pati biblioteka... Nuolat tenka susidurti 
su technologijų kaita, mažėjančiu finansavimu, naujų paslaugų porei-
kiu, grėsmingomis „bibliotekų mirties“ pranašystėmis. Iki šiol akademi-
nės bibliotekos sugebėjo laiku ir tinkamai reaguoti į tokius iššūkius, o 
kritinės situacijos išmokė lankstumo, išradingumo, strateginio mąstymo 
ir pozityvumo, kai krizėje visų pirma ieškoma naujų galimybių. Ne iš-
imtis ir nūdiena – nors biblioteka vis dar tradiciškai laikoma universite-
to centrine dalimi, tokiai pozicijai išsaugoti reikia ne tik gebėti reaguoti 
į pokyčius, ne tik juos numatyti, bet ir inicijuoti. 

Akademinių bibliotekų ateitis paprastai analizuojama ir aptariama 
atsižvelgiant į pokyčius – kinta technologijos, vartotojai, jų poreikiai ir 
lūkesčiai, paslaugos, bibliotekų atsakomybės ribos, patys bibliotekininkai. 
Šie pokyčiai verčia susimąstyti, gal net abejoti pačia akademinių bibliote-
kų esme, jų vadovaujamomis pozicijomis, organizaciniu tvarumu ir inte-
gralumu. Iššūkiai ir kaita yra mūsų profesinės veiklos reikšminiai žodžiai.

Pasakymą „Kaita vyksta, o pokyčiai yra planuojami“ (angl. Chan
ge happens, transformation, however, is planned) galima laikyti daugelio 
akademinių bibliotekų moto. Sugebėjimas ne tik reaguoti, bet užbėgti 
įvykiams už akių, planuoti ir valdyti pokyčius – viena iš svarbiausių 
kiekvienos organizacijos išlikimo ir sėkmės sąlygų. 

Dauguma autorių, kalbėdami apie kaitą, inovacijas, išlikimo ir 
(arba) plėtros, sėkmingo savęs kaip neatskiriamos universiteto dalies, 
akademinio partnerio pozicijos formavimo sąlygas, išskiria tam tikras 
bibliotekos veiklos sritis1:

• atviros prieigos propagavimas ir atviros prieigos dokumentų blo-
ko, kaip svarbaus mokslo infrastruktūrų elemento, formavimas ir 
plėtojimas; 

1 DELANEY, Geraldine; BATES, Jessica. Envisioning the academic library: a reflection on 
roles, relevancy and relationships. New Review of Academic Librarianship, 2014, vol. 21, 
iss. 1, p. 30–51; PROKOPČIK, Marija; KRIVIENĖ Irena. Managing change in Academic 
Library: the case of Vilnius university library. Library. Journal of Library and Information 
Science, 2013, vol. 57, no. 2/3, p. 179–196; Top trends in academic libraries: a review of 
the trends and issues affecting academic libraries in higher education /ACRL Research 
Planning and Review Committee. College & Research Libraries News, 2014, vol. 75, 
no. 6, p. 294–302.
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• mokslo duomenų tvarkymas; akademinės bibliotekos užduotis 
šioje srityje – mokslinių tyrimų infrastruktūros, kuri užtikrintų 
netrikdomą duomenų prieigą, naudojimą, pakartotinį naudojimą 
ir patikimumą, palaikymas; 

• naujų bibliotekų bendradarbiavimo ir partnerystės struktūrų kū-
rimas, kuris leidžia ieškoti ir rasti bendrų mokslo ir studijų infras-
truktūrų kūrimo ir naudojimo sprendimų; 

• bibliotekos ir (arba) bibliotekininko, kaip mokslo (arba) žinių 
gamybos pagalbininko (angl. research support) funkcijų apibūdi-
nimas ir tokio vaidmens reikšmės didinimas; 

• bibliotekinių mokslinių tyrimų skatinimas, mokslinių projektų 
inicijavimas ir dalyvavimas tyrimuose.

Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama dar vienai modernios 
akademinės bibliotekos veiklos sričiai, kurią apibendrintai galima pava-
dinti informacinio raštingumo ugdymu. Šios nenaujos akademinių bi-
bliotekų veiklos renesansą liudija daugybė straipsnių, kurių autoriai siūlo 
naujus informacinio raštingumo ugdymo būdus, požiūrius, priemones, 
analizuoja tokių mokymų svarbą studijoms, tyrimams, mokymosi visą 
gyvenimą gebėjimų formavimui, institucionalizavimo galimybes2. 

Minėtos „partnerystę skatinančios / užtikrinančios“ funkcijos ir jų 
įgyvendinimo priemonės, kurios visų pirma yra nukreiptos į moksli-
ninkų ir tyrėjų informacinių poreikių tenkinimą ir turėtų prisidėti 
prie aukštojo mokslo institucijų kaip mokslo institucijų plėtros, ne tik 
nepašalina svarbiausios – studijų proceso informacinio aprūpinimo – 

2 MOLTENI, Valeria; CHAN, Emily. Student Confidence/Overconfidence in the 
Research Process. The Journal of Academic Librarianship, 2015, vol. 41, iss. 2, p. 2–8; 
MOORE, Carrie, et al. Integrating Information Literacy, the POGIL Method, and 
iPads into a Foundational Studies Program. The Journal of Academic Librarianship, 
2015, vol. 41, iss. 2, p. 155–169; RINTO, Erin; COGBILL-SEIDERS, Elisa. E. Library 
Instruction and Themed Composition Courses: An Investigation of Factors that 
Impact Student Learning. The Journal of Academic Librarianship, 2015, vol. 41, iss. 1, 
p. 14–20; KOLTAY, Tibor; ŠPIRANEC, Sonja; KARVALICS, László Z. The Shift of 
Information Literacy Towards Research 2.0. The Journal of Academic Librarianship, 
2015, vol. 41, iss. 1, p. 87–93; HIBNER, Holly; KELLY, Mary. Making a collection 
count: A holistic approach to library collection management: Chandos Publishing 
Oxford Ltd, 2013. 
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funkcijos, bet ir ją stiprina, prisideda prie jos sėkmingo įgyvendinimo. 
Abiejų funkcijų realizavimas yra neatsiejamas nuo bibliotekos informa-
cinių išteklių – sukauptų ir saugomų fondų, komplektuojamų ir (arba) 
planuojamų įsigyti išteklių, jų tinkamo valdymo. Optimalių sprendimų 
priėmimas neabejotinai yra susijęs su įvairia vertinimo veikla ir reikiamų 
instrumentų naudojimu.

Informacijos išteklių fondo formavimo aktualumą rodo specia-
liai šiai temai skirti žurnalai, pavyzdžiui, „Collection management“ ir 
„Collection building“. Įvairiais išteklių komplektavimo, fondo forma-
vimo, vertinimo klausimais straipsnių galima rasti ir kituose žurnaluo-
se: „Journal of Library metadata“, „Journal of Library Administration“, 
„The Reference Librarian“, „The Journal of Academic Librarianship“ ir 
kt. Pastaraisiais metais parengta apžvalginių darbų3, išleistas ne vienas 
akademinis leidinys, skirtas šios bibliotekų veiklos srities teoriniams ir 
praktiniams aspektams4. Analizuojant profesinę literatūrą, galima iš-
skirti kelias temas lyderes. Pirmoji – komplektavimas, pagrįstas varto-
tojų užsakymais (angl. Patron driven acquisition, PDA). Šio reiškinio 
svarbą komplektuojant bibliotekų informacijos išteklius, viena vertus, 
iliustruoja įvairių bibliotekų praktinės patirties pristatymai ir vertini-
mas, kita vertus, PDA kaip komplektavimo būdo analizė ir apibendri-
nimas5. Antroji – holistinis požiūris į informacijos išteklių formavimą6. 

3 BULLIS, Daryl; SMITH, Lorre. Looking back, moving forward in the digital age: a 
review of the collection management and development literature. 2004-8. Library 
Resources & Technical Services, 2011, vol. 55, no. 4, p. 205–220.

4 MULLEN, Laura. Open Access and Its Practical Impact on the Work of Academic 
Librarians – Collection Development, Public Services, and the Library and Information 
Science Literature. Chandos Pub., 2010, 240 p.; JOHNSON, Peggy. Fundamentals of 
Collection Development and Management. Facet Publishing, 2014, 554 p.; Rethinking 
Collection Development and Management. Becky Albitz, B., et al. (Eds.). Libraries 
Unlimited, Santa Barbara, 2014. 394 p.

5 SWORDS, Daniel. Current Topics in Library and information Practice: PatronDriven 
Acquisition: History and Best Practices. Walter de Grutyer, 2011. 215 p.; Customerbased 
Collection Development: An Overview. Bridges, Karl. (Ed) ALA Editions, Chicago, 
2014, 216 p. 

6 DUNCAN, Jeanette; O’GARA, Genya. Building holistic and agile collection development 
and assessment. Performance Measurement & Metrics, 2015, vol. 16 (1), p.  62–86; 
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Be kitų dalykų, nagrinėjamos informacijos išteklių vadybos specialistų 
kompetencijos7. 

Visi informacijos išteklių fondo formavimo terorijos, praktikos ir 
metodikos svarstymai į pirmą vietą kelia informacijos išteklių kokybės 
užtikrinimą ir nagrinėja kokybiškų rinkinių formavimo prielaidas bei 
instrumentus: informacijos išteklių formavimo gairių rengimą8, varto-
tojų kaitos įtaką išteklių turiniui ir formai9. 

Svarbi sėkmingo pokyčių planavimo ir valdymo sąlyga yra susijusi 
su veiklos analize, vertinimu ir atitinkamu strategijų formavimu. Aka-
deminės bibliotekos susiduria ir su aukštojo mokslo turinio, formos, 
struktūrų, pačios studijų paradigmos kaita, todėl svarbu ne tik ir ne tiek 
ekstrapoliuoti praeitį, kiek analizuoti ateities galimybes ir imtis reikia-
mų veiksmų. 

Šio straipsnio objektas – VUB informacijos ištekliai. Straipsnio tiks-
las – atskleisti VUB informacijos išteklių vadybos tendencijas. Keliami 
šie uždaviniai: išanalizuoti VUB informacijos išteklių fondo vertinimo 
instrumentą, pateikti vertinimo rezultatus ir atskleisti informacijos ište-
klių vadybos pokyčius.

HIBNER, Holly; KELLY, Mary. Making a collection count: A holistic approach to library 
collection management. Chandos Publishing Oxford Ltd, 2013.

7 AMEEN, Kanwal. Needed competencies for collection managers and their development: 
perceptions of university librarians. Library Management, 2009, vol. 30, no. 4–5, 
p.  266–275; MARTIN, Jim; ZAGHLOUL, Raik. Planning for the acquisition of 
information resources management core competencies. New Library World, 2011, 
vol. 112, iss: 7/8, p. 313–320.

8 PICKETT, Carmelita, et al. Revisiting an Abandoned Practice: The Death and 
Resurrection of Collection Development Policies. Collection Management, 2011, 
vol. 36, iss. 3, p. 165–181; FOUGHT, Rickl; GAHN, Paul; MILLS, Yvonne.  Promoting 
the Library Through the Collection Development Policy: A Case Study. Journal of 
Electronic Resources in Medical Libraries, vol. 11, iss. 4, 2014, p.  169–178; JAMES, 
Maureen, et al. Wasted words? Current trends in collection development policies/
guidelines. In Proceedings of the Charleston Library Conference 2012 [elektroninis 
išteklius] [žiūrėta 2014  m. balandžio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://docs.lib.
purdue.edu/charleston/2012/Collection/20/>.  

9 WAUGH, Mike; DONLIN, Michelle; BRAUNSTEIN, Stephanie. Next-Generation 
Collection Management: A Case Study of Quality Control and Weeding E-Books in an 
Academic Library. Collection Management, 2015, vol. 40, iss. 1, p. 17–26; DOWNEY, 
Kay. Why did we buy that? New customers and changing directions in collection 
development. Collection Management, 2013, vol. 38, no. 2, p. 90–103.
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INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS 
VU BIBLIOTEKOJE: INSTRUMENTAS IR EIGA

Sistemingo išteklių analizės ir vertinimo darbų pradžia VUB susijusi su 
teminio / dalyko10 ir asmeninio11 bibliotekininko funkcijų įtraukimu į 
VU bibliotekos veiklų schemą dėl strateginių bibliotekos tikslų kaitos, 
poreikio koreguoti visą VUB informacijos išteklių formavimo strategiją 
ir parengti naują „VUB komplektavimo gairių“ variantą. 

VUB apibūdinama kaip „mokslinė biblioteka – institucija, kau-
pianti išskirtinės reikšmės mokslo ir kultūros dokumentinio paveldo 
kolekcijas, kurianti ir palaikanti mokslinių tyrimų informacinę infras-
truktūrą bei užtikrinanti sąlygas mokslinei komunikacijai, aprūpinanti 
mokslinius tyrimus ir juos vykdanti.“ Mokslinių tyrimų informacinė 
infrastruktūra ir studijoms bei moksliniams tyrimams palankios sąlygos 
VU bibliotekoje suvokiamos kaip daugelio veiklos krypčių sąveika. Te-
minio / dalyko ir asmeninio bibliotekininko funkcijos yra šių veiklų lau-
ke ir visų pirma siejamos su VU mokslinių tyrimų ir studijų programų 
kryptims relevantaus mokslinės informacijos išteklių fondo formavimu 
ir aktualių bei inovatyvių paslaugų teikimu.

Rinkdamiesi informacinių išteklių vertinimo priemonę, atsižvelgė-
me į tai, kad nors dažnai vartojame terminą „fondo kokybė“, objek-
tyvių rodiklių kokybei vertinti nėra ir, matyt, net negali būti. Tokiu 
atveju paprastai turima omenyje konkretaus fondo (rinkinio) nauda ar 
jo vertė tenkinant tam tikros bendruomenės ar jos dalies poreikius, t. y. 

10 Dalyko bibliotekininkas yra atsakingas už tam tikro dalyko mokslinės informacijos iš-
teklių kolekcijos VU bibliotekoje formavimą, analizę, žinių apie ją sklaidą. Užtikrina, 
kad mokslinės informacijos išteklių kolekcija atitiktų VU akademinės bendruomenės 
informacinius poreikius studijoms, mokymui, mokymuisi ir moksliniams tyrimams 
vykdyti. Atsakingas už žinių apie tam tikros srities mokslinės informacijos šaltinius per-
teikimą akademinei bendruomenei. Teminio / dalyko bibliotekininko veikla orientuota 
į kryptingai formuojamą kolekciją ir aukštesnės pakopos studijas bei mokslinių tyrimų 
informacinės infrastruktūros palaikymą.

11 Asmeninis bibliotekininkas padeda studentams susipažinti ir naudotis bibliotekos paslaugo-
mis, nuolat informuoja apie naujas paslaugas (įrankius), gautus naujus studijoms aktualius 
leidinius, padeda korektiškai atlikti paiešką elektroniniuose kataloguose, duomenų bazėse ir 
pan. Asmeninio bibliotekininko veikla orientuota į paslaugas ir pirmos pakopos studijas.
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galime analizuoti, ar jis atitinka tikslus, kuriems buvo kuriamas. Kita 
vertus, nepaisant sutarimo, kad dėl tokios veiklos reikšmės ir būtinumo 
praktinis sistemingo išteklių analizės ir vertinimo veiklos įgyvendinimas 
susijęs su papildomomis darbo ir laiko sąnaudomis, todėl realių rezul-
tatų galima tikėtis tik tada, kai sutariama, ką reikėtų padaryti, ką galima 
padaryti ir kaip tai daryti12.13Labai svarbu, kad analizuotų ir vertintų 
objektyvių rezultatų gavimu būtų suinteresuoti darbuotojai.

Conspectus13 metodas išteklių analizei ir vertinimui buvo pasirinktas 
dėl kelių priežasčių:

12 LYONS, Lucy. Collection Evaluation: selecting the right tools and methods for your 
library. In D. Orcutt (ed.). Library data. Empowering practice and persuasion. Santa 
Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, 2010, p. 37. 

13 Išteklių analizės, lyginimu paremto vertinimo, informuoto išteklių planavimo ir val-
dymo priemonė – JAV Mokslinių bibliotekų asociacijos (angl. The Research Libraries 
Group) informacijos išteklių komplektavimo lygių sistema, žinoma kaip RLG Cons
pectus. Jos pirminis tikslas buvo vieningas JAV mokslinių (akademinių) bibliotekų 
informacijos išteklių vertinimas. Pradžioje ją plačiai ir gana sėkmingai taikė tik JAV 
mokslinės bibliotekos, vėliau perėmė kitų šalių mokslinės ir aukštųjų mokyklų bibliote-
kos. Tarptautinę sklaidą ir taikymą užtikrino IFLA Komplektavimo ir kolekcijų plėtros 
sekcijos parengtos Conspectus modelio gairės. Taikant informacijos išteklių vertinimui 
Conspectus metodą, naudojami vadinamieji fondų gylio rodikliai (angl. depth indicators) 
ir nustatomi 5 (arba 10 detalesnių) konkrečių dalykinių sričių komplektavimo lygiai: 

 0 – nekomplektuojama. 
 1 – minimalus informacijos lygmuo. 
 Tokia dalykinė sritis apima minimalų dokumentų skaičių. Komplektuojami svarbiausi 

dokumentai, monografijos, žinynai; periodiniai leidiniai nekomplektuojami, nekaupia-
mi ir nesaugomi elektroninių dokumentų archyvai. Tokį fondą būtina nuolat ir siste-
mingai peržiūrėti, kad informacija būtų laiku atnaujinama ir jį sudarytų tik naujausi 
dokumentai. Prireikus išskiriami dviejų tipų rinkiniai: 1a – netolygiai komplektuojamas 
ir 1b – fokusuotai komplektuojamas.

 2 – bazinis informacijos lygmuo. Tokios dalykinės srities išteklių fondą sudaro nauji 
bendro pobūdžio dokumentai, kurių tikslas – apibūdinti dalykinę sritį ir informuoti 
apie kitur prieinamos informacijos įvairovę. Komplektuojami žodynai, žinynai, enciklo-
pedijos, svarbiausios monografijos, istorinės apžvalgos, svarbiausi periodiniai leidiniai, 
suteikiama prieiga prie kai kurių elektroninių išteklių. Bazinio lygmens informacijos 
išteklių rinkinio nei gylis, nei apimtis nėra pakankami atitinkamo dalyko studijų pro-
gramoms aprūpinti.

 Šį fondą būtina dažnai ir sistemingai peržiūrėti, kad informacija būtų laiku atnaujinta. 
Saugomi tik naujausi dokumentai, gali būti saugomi klasikiniai standartiniai dokumen-
tai. Esant reikalui šiame lygmenyje išskiriami dviejų tipų rinkiniai: 2a – įvadinio bazinio 
lygmens ir 2b – aukštesnio bazinio lygmens. 

13 
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 3 – studijų aprūpinimo lygmuo. Šio lygmens informacijos išteklių fondas pateikia su-
sistemintą informaciją apie dalyką, kuri atitinka bakalauro studijų lygį ir leidžia ten-
kinti daugumos studentų pagrindinių studijų poreikius, bet jo gylis ir apimtis neati-
tinka mokslo ir tiriamosios veiklos poreikių. Šio lygmens išteklių fondas apima išsamų 
svarbiausių bendrųjų monografijų ir žinynų rinkinį, rinktines specialias monografijas 
ir žinynus; platų pagrindinių bendrųjų periodinių leidinių ir specialiosios periodikos 
rinkinį; ribotą kiekį atitinkamos medžiagos užsienio kalbomis, pavyzdžiui, mokomąją 
medžiagą užsienio studentams ar kitą specifinę, studijoms reikalingą medžiagą. Tokiame 
rinkinyje išsamiai pristatomi populiarių autorių, o pasirinktinai – mažiau žinomų auto-
rių darbai. Teikiama prieiga prie reikiamų elektroninių išteklių. 

 Fondą būtina sistemingai peržiūrėti, kad būtų įtraukta einamoji informacija, taip sie-
kiant užtikrinti būtinos ir svarbios informacijos, įskaitant klasikinius retrospektyvius 
leidinius, išsaugojimą. Papildomai galima išskirti tris studijų aprūpinimo lygmens ti-
pus: 3a – bazinis studijų aprūpinimo lygmuo, kai aprūpinama informacijos ištekliais, 
kurie suteikia žinių apie dalyko pagrindus arba tas žinias palaiko. Vartotojai – pirmosios 
pakopos (bakalauro) studijų programų pirmųjų kursų studentai. Šio lygio fondas gali 
būti naudojamas tenkinant savarankiškų studijų ir mokymosi visą gyvenimą poreikius; 
3b – tarpinis studijų aprūpinimo lygmuo, kai aprūpinama informacijos ištekliais, kurie 
suteikia žinių apie specifinius dalyko aspektus ar sritis arba tas žinias palaiko. Kom-
plektuojama išsamiau, kaupiami platesni ir gilesni negu 3a lygio darbai, gerai žinomų 
autorių kūriniai originalo kalbomis. Užtikrinama prieiga prie aiškiai apibrėžto plataus 
specialių e. išteklių spektro. Vartotojai – pirmosios pakopos (bakalauro) studijų prog-
ramų aukštesnių kursų studentai; 3c – pažengusių studijų aprūpinimo lygmuo, kai 
aprūpinama informacijos ištekliais, kurie suteikia plačių ir gilių žinių apie specifinius 
dalyko aspektus ar sritis, bet nesiekia trečiosios (daktaro) pakopos studijų lygio. Patei-
kiamas beveik išsamus svarbiausių dalyko darbų kiekis, platus specialių darbų spektras. 
Vartotojai – antrosios pakopos (magistro) studijų programų aukštesnių kursų studentai.

 4 – mokslo ir tyrimų aprūpinimo lygmuo. Šio lygmens informacijos išteklių fondą su-
daro svarbiausi publikuoti ištekliai, kurie yra reikalingi rengiant disertacijas ir vykdant 
nepriklausomus tyrimus, įskaitant mokslinės veiklos ir projektų ataskaitas, naujus fak-
tus ir duomenis, eksperimentų rezultatus, kitą mokslininkams reikalingą informaciją. 
Siekiama aprūpinti vartotojus visais svarbiausiais informaciniais leidiniais, specialiomis 
monografijomis, kaupti išsamią mokslinių žurnalų kolekciją, formuoti maksimaliai pil-
ną tam tikros medžiagos užsienio kalbomis rinkinį, kurį sudaro platus žinomų ir mažiau 
žinomų autorių darbų rinkinys. Teikiama prieiga prie dalykinės srities viso teksto elek-
troninių išteklių. Saugomi senesnių metų dokumentai, e.  archyvai, vykdomas retros-
pektyvus komplektavimas. Ši medžiaga gali būti naudojama istoriniams tyrinėjimams. 

  5 – išsamaus komplektavimo lygmuo, kai tam tikros dalykinės srities išteklių rinkinys 
komplektuojamas visomis šiai sričiai aktualiomis kalbomis tiek išsamiai, kiek įmanoma. 
Tokį fondą sudaro išsamus publikuotos medžiagos rinkinys; maksimaliai pilnas rankraš-
čių rinkinys; maksimaliai pilnas visų likusių laikmenų rinkinys, teikiama prieiga prie 
įvairių e. išteklių. Saugomi ir sistemingai kaupiami senesnių metų dokumentai, kurių 
medžiaga gali būti naudojama istoriniams tyrinėjimams. Išsamaus komplektavimo lyg-
mens ištekliai turėtų tenkinti vietos, nacionalinio ir tarptautinio masto informacinius 
poreikius. 
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• būtinybė formuoti VU bendruomenės poreikius atitinkančią in-
formacijos išteklių fondų formavimo strategiją / politiką;

• bibliotekų informacijos išteklių kokybės vertinimo spragos, kai 
visų pirma orientuojamasi į kiekybinius rodiklius;

• turimų išteklių gilumo ir išsamumo tyrimų trūkumas / nebuvimas;
• turtingos ir unikalios paveldo kolekcijos. 
Conspectus metodas nereikalauja išsamios analizės ar metodologijos 

nustatant informacijos išteklių kolekcijų lygius, todėl yra gana patogus 
įrankis pirminiam kolekcijų įvertinimui. Naudojant Conspectus rodi-
klius galima apibūdinti tris informacijos išteklių fondo vadybai svarbius 
aspektus: atitinkamo rinkinio esamą lygį, plėtros ir finansavimo porei-
kius bei tolesnio rinkinio formavimo tikslus. Visi šie duomenys svarbūs 
rengiant išteklių fondo formavimo strategiją. 

Naujų bibliotekininkų funkcijų atsiradimas leido į išteklių analizės ir 
vertinimo veiklas įtraukti būsimuosius teminius ir asmeninius biblioteki-
ninkus. 2012 m. buvo atlikta visų trečio lygmens (studijų aprūpinimo) 
fondų analizė ir poreikių atitikties vertinimas. Analizės pagrindas buvo 
visų pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų14 sandų analizė ir 
studijų aprūpinimo reikiamais visų rūšių informacijos ištekliais kokybinė 
ir kiekybinė analizė. Analizė parodė nevienodą skirtingų dalykinių sričių 

14 Greta komplektavimo lygmens rodiklių galima naudoti vadinamuosius kalbinės ap-
rėpties rodiklius (angl. Language Coverage Indicators), kuriuos galima nustatyti pagal 
bibliotekos poreikius. Rinkinio nacionaline kalba (svarbiausia kalba – lietuvių) apimtis 
ir kitų rinkinio dokumentų kalbų dalis yra svarbus kiekvieno fondo segmento lygmens 
nustatymo rodiklis. Kalbinė aprėptis padeda apibūdinti kolekcijos lygmenį. Šie rodik-
liai ypač svarbūs apibūdinant 3–5 lygmens rinkinius. Paprastai kuo aukštesnis lygmuo, 
tuo platesnė kalbinė aprėptis. 

 (Šiame straipsnyje Conspectus metodo esmė, genezė, paplitimas aptariami glaustai. Pla-
čiau galima susipažinti straipsnyje: PROKOPČIK, Marija; RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Aka-
deminių bibliotekų veiklos vertinimas kaip kokybinių pokyčių valdymo priemonė: in-
formacijos išteklių vertinimo bandymas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Tiltai, 2013, 
t. 62, nr. 1, p. 87–103.)

14 Vilniaus universitete vykdomos humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir tech-
nologijos mokslų sričių studijos: daugiau nei 60 bakalauro ir vientisųjų studijų progra-
mų, per 100 magistrantūros studijų programų, taip pat laipsnio nesuteikianti (pedago-
gikos) studijų programa.
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informacijos išteklių fondų kokybę (reikiamų išteklių buvimas) ir kiekybę 
(studijų pagrindų aprūpinimui reikalingų dokumentų, tenkančių vienam 
studentui, kiekis). Analizuojant elektroninius išteklius buvo apsiribota tik 
formalios prieigos buvimo / nebuvimo konstatavimu. Nors dauguma te-
minių ir asmeninių bibliotekininkų pateikė siūlymų, kaip esamą situaciją 
tobulinti, pirmojo etapo tikslas buvo esamo lygio identifikavimas, kuris 
leidžia planuoti plėtrą ir tobulinti finansavimo modelį. 

2013 m. informacijos išteklių vertinimas buvo praplėstas įtraukiant 
ir mokslinių tyrimų aprūpinimo vertinimus. Dalyko bibliotekininkai 
analizavo fakultetuose vykdomų moklinių tyrimų kryptis ir sritis, 
mokslininkų publikacijose nagrinėjamų temų pobūdį, naudotų infor-
macijos šaltinių panaudą bandydami nustatyti, kokiu mastu VU bib-
liotekos informacijos išteklių kolekcijos gali prisidėti prie mokslinių 
tyrimų plėtros universitete. 

VU bibliotekos fondo struktūra grįsta rinkiniais, suformuotais pagal 
tam tikrus požymius, remiantis dokumentų tipu, forma ar turiniu: pa-
gal dokumentų tipą, formą ar laikotarpį yra suformuoti mokslo ir kul-
tūros paveldo dokumentų rinkiniai, o pagal dalyką – studijų ir mokslo 
informacijos išteklių rinkiniai.

Naudojant Conspectus metodą primiausia buvo apibrėžtos vertina-
mo objekto ribos, t. y. apsispręsta, kokio dydžio ir pagal kokius krite-
rijus sudarytas rinkinys bus vertinamas. Pasirinktos studijų ir mokslo 
informacijos išteklių kolekcijos, sudarytos iš tam tikrai mokslo šakai 
priskirtinų leidinių, aprašytų remiantis universaliąja dalykų klasifikacija 
bei identifikuojamų informacinėje VU biblitoekos sistemoje pagal tam 
tikrus požymius. Galimybė filtruoti ir analizuoti leidinius naudojantis 
informacinės sistemos galimybėmis suteikė vertinimui objektyvumo. 

Studijų ir mokslo informacijos išteklių rinkinius sudaro tradiciniai 
ir elektroniniai informacijos ištekliai, pasiekiami vartotojams įvairiais 
būdais. Aktualiausi leidiniai yra kaupiami atviruose specializuotų (pagal 
mokslo šakas) skaityklų fonduose, mažiau aktualūs saugomi saugyklose. 
Elektroniniai ištekliai (duomenų bazės, elektroninės knygos) yra priei-
nami per VU kompiuterių tinklą.
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Nustatant studijų ir mokslo informacijos išteklių rinkinių formavi-
mo lygmenis dalyvavo VU bibliotekoje suburta darbo grupė. Conspectus 
metodu lygiai nustatyti išanalizavus ir įvertinus tokius su rinkinių for-
mavimu susijusius aspektus:

• vartotojų grupių analizė – įvertinus akademinės bendruomenės 
dydį, išanalizuota, ar pakanka studijų mokomosios medžiagos; 

• studijų programos, jų analizė, privalomųjų ir laisvai pasirenkamų 
dalykų analizė;

• sanduose pateikiami privalomos ir rekomenduojamos literatūros 
sąrašai;

• VU vykdomų mokslinių tyrimų kryptys;
• VU mokslininkų publikacijos, jose pateikiamų literatūros sąrašų 

analizė;
• leidinių įrašai pagal dalyko sritis VU bibliotekos elektroniniame 

kataloge, jų vertinimas;
• duomenų bazės, el. išteklių turinio analizė pagal dalyko sritis.

INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ IR VERTINIMAS 
VU BIBLIOTEKOJE: PIRMIEJI REZULTATAI 

Per visą vertinimą buvo nustatyti 256 kolekcijų, suformuotų pagal da-
lykinę sritį, lygiai. Išaiškėjo, kad dauguma VU bibliotekoje sukauptų 
informacijos išteklių atitinka bakalauro ir magistro pakopų studijų po-
reikius, bet kai kurių sričių kolekcijos nėra pakankamos kokybiškam 
mokslinių tyrimų aprūpinimui.

Informacijos išteklių fondo kokybės situaciją indikuojantis pavyzdys 
galėtų būti informacijos išteklių kolekcijų, susijusių su istorijos studijo-
mis ir istorijos moksliniais tyrimais VU universitete, lygių nustatymas 
(žr. lentelę). 

Kaip matome, dauguma rinkinių yra 3 ar 4 lygio pagal Conspectus 
metodo rodiklius, bet yra rinkinių, kurie pagal VU mokslinių tyrimų 
kryptis ir prioritetus turėtų tenkinti ne tik nacionalinius, bet ir pasaulio 
tyrėjų mokslinius interesus, pavyzdžiui, Lietuvos istorija. Siekiama, kad 
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VU bibliotekoje būtų sukauptas išties reprezentatyvus Lietuvos istorijos 
informacijos išteklių rinkinys. 

VU bibliotekos informacijos išteklių kolekcijos dalių pagal dalyko sri-
tis įvertinimas ne tik sudarė prielaidas efektyvesniam finansų planavimui 
ir racionaliai fondo plėtrai, bet ir tapo stimulu nubrėžti VU bibliotekos 
informacijos išteklių plėtros strategines kryptis, prioritetus. 2014 m. buvo 
parengtas dokumentas „VU bibliotekos informacijos išteklių fondo for-
mavimo politika“15. Pagrindinės fondo plėtros nuostatos yra susijusios su 
esamos situacijos įvertinimu, prioritetų nustatymu ir atrankos principais. 
Atliktas kokybinis kolekcijų įvertinimas suponavo galimybę įvardyti pag-
rindinius informacijos išteklių fondo plėtros prioritetus:

15 VU bibliotekos informacijos išteklių fondo formavimo politika [elektroninis išteklius] 
[žiūrėta 2015 m. birželio 1 d]. Prieiga per internetą: <http://www.mb.vu.lt/files/Doku-
mentai/vub_info_istekliu_formavimo_politika.pdf>. 

LENTELĖ. Istorijos mokslo informacijos išteklių kolekcijos VU bibliotekoje 
vertinimas 

Nr. UDK 
kodas Dalykinė sritis Esamas 

lygis
Siekiamas 
lygis

1. Archeologija. Lietuvių tautos priešistorė 4 4
2. 001 Kraštotyra 3a 3c
3. 002 Geografija 3c 4
4. Kraštotyra 3a 3c
5. Geografija 3c 4
6. Biografijos 1a 3b
7. Heraldika – Lietuva 3b 3c
8. Istorijos mokslas 3c 4
9. Senovės istorija 3a 3a
10. Europos istorija 3a 4
11. Viduramžių istorija 3c 4
12. Naujųjų amžių istorija 3c 4
13. Europos istorija (nuo 1917 m.) 3c 4
14. Europos valstybių istorija 3c 3c
15. Lietuvos istorija 3c 5
16. Azijos šalių istorija 3b 3b
17. Afrikos valstybių istorija 1b 3a
18. Šiaurės ir centrinės Amerikos valstybių istorija 2 2
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• daugiausia dėmesio skiriama tiems informacijos ištekliams, kurie 
atitinka VU studijų programas ir mokslinių tyrimų kryptis bei 
susiję su VU istorijos, mokslo raidos refleksija ir tyrimais;

• dokumentai kolekcijų plėtrai atrenkami atsižvelgiant į nustatytą 
esamą ir siekiamą rinkinio lygmenį, prioritetas teikiamas elektro-
niniams leidiniams;

• prioritetas teikiamas dokumentams, kurių poreikis yra aiškiai ar-
tikuliuotas ir pagrįstas. VU bendruomenės nariai gali užpildyti 
elektroninę „Pasiūlyk knygą“ formą http://www.mb.vu.lt/pa-
siulyk-knyga/, rekomenduodami VU bibliotekai įsigyti vieną ar 
kitą dokumentą. Sprendimą įsigyti vartotojų užsakytus leidinius 
priima IIFF grupė kartu su dalyko bibliotekininkais, atsižvelgda-
mi į tam tikrus kriterijus: leidinio nėra VU bibliotekoje, jo ne-
galima atsisiųsti per tarpbibliotekinį abonementą, leidinys nėra 
labai siauros specializacijos, leidinys būtinas studijų programoms 
įgyvendinti ar mokslo darbams rengti ir pan. 

Laikantis nustatytų fondo atrankos prioritetų, 2014 m. buvo įgy-
vendintas elektroninių knygų įsigijimo, grįsto tik vartotojų sprendimais 
(angl. Patron driven acquisition – PDA) žvalgomasis projektas.Tokiu 
būdu buvo įsigyta Brill leidyklos elektorininių knygų kolekcija, kurios 
turinį suformavo patys vartotojai, jungdamiesi prie sistemos ir atsisiųs-
dami knygas. Prisijungimo seansų skaičius nulėmė, kurios knygos iš viso 
Brill siūlomo paketo yra aktualiausios vartotojui ir gali būti nupirktos. 
Ši paslauga pasirodė labai populiari. Pinigų limitas buvo išnaudotas per 
du mėnesius. Buvo įsigytos 104 knygos iš 44 kolekcijų (klasika – 28; 
tarptautinė teisė – 26; Europos istorija ir kultūra – 18; žmogaus teisės ir 
humanitarinė teisė – 14; socialiniai mokslai – 10 ir kt.) už visas numaty-
tas lėšas (60 tūkst. Lt). Tikėtasi, kad Brill knygomis bus galima naudotis 
visus 2014-uosius metus, tačiau skaitytojų susidomėjimas viršijo lūkes-
čius ir prieiga buvo sustabdyta jau pirmojo ketvirčio pabaigoje. Metų 
pabaigoje pasidomėjus panaudos rezultatais nustatyta, kad skaitytojai 
Brill leidyklos knygas skaitė 855 kartus, dar 585 juos dominusios kny-
gos buvo neatvertos, nes baigėsi sutarties galiojimo laikas. Toks didelis 
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skaitytojų susidomėjimas PDA paslauga stebino, džiugino ir skatino 
galvoti apie tokio fondo formavimo būdo naudojimą ateityje. 

2015 m. numatoma detaliau analizuoti ir vertinti trečiosios pakopos 
studijų (mokslo ir tyrimų aprūpinimo lygmens) – 26-ių mokslo krypčių 
doktorantūros, ir neformaliųjų bei kvalifikacijos kėlimo studijų (bazinio 
informacijos lygmens) aprūpinimą informaciniais ištekliais. 

Manome, kad mokslinėje VU bibliotekoje, kuri skirta naudotis 
„mokslo universiteto“ bendruomenei, būtų tikslinga išskirti ir apibrėžti 
kiekvienos dalykinės srities bazinę (2–3 lygmens) ir mokslinę (4–5 lyg-
mens) kolekcijas. Nuo to, kuriai kolekcijai – bazinei ar mokslo – pri-
skiriamas tradicinis išteklius, galėtų priklausyti ir jų vieta – atviri fondai 
ar saugyklos.

Conspectus metodas tinka ir kultūros paveldo kolekcijoms aprašyti ir 
vertinti, o tai ypač aktualu VU bibliotekai, kuri saugo gausias kultūros pa-
veldo kolekcijas. Akivaizdu, kad šiuo atveju vertinamas istorinis rinkinio 
potencialas, tačiau tokio rinkinio lygmens identifikavimas gali būti nau-
dingas planuojant retrospektyvaus komplektavimo veiklas, apimtis ir pan.

IŠVADOS

Akademinė biblioteka yra integrali aukštosios mokyklos bei joje vyk-
domų studijų ir mokslinių tyrimų dalis. Vykstant kokybinei aukštojo 
mokslo kaitai, kinta ir didėja reikalavimai, keliami akademinėms bi-
bliotekoms. Kartu su akademine bendruomene biblioteka reikiamai 
reaguoja į aukštojo mokslo pokyčius bei kintančius akademinės ben-
druomenės poreikius ir lūkesčius. Tinkamas kokybinių pokyčių valdy-
mas, be jokios abejonės, daro įtaką akademinei bendruomenei teikiamų 
paslaugų kokybei, lemia turimų ir planuojamų informacijos išteklių 
valdymo politiką, taip atveriamos galimybės vertinti bibliotekos infor-
macinę ir bibliotekinę veiklą. Akademinių bibliotekų veiklos vertinimas 
Lietuvoje sulaukia vis daugiau dėmesio, o Vilniaus universiteto bibliote-
ka sėkmingai bando savo veiklos vertinimo priemones, kurios taikomos 
pasaulinėje akademinių bibliotekų praktikoje.
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Vilniaus universiteto bibliotekai panaudojus Conspectus metodą, 
buvo gauti kai kurie duomenys, kurie apibūdina turimų bibliotekos 
išteklių stiprybes ir silpnybes, apimtį, gylį. Jie yra naudingi ir analizuo-
jant komplektavimo praktiką, rodo augimo, kaitos tempus. Jei reikia, 
šiuos duomenis būtų galima naudoti vertinant, ar esama praktika ati-
tinka iškeltus tikslus. Dabartinę situaciją apibūdinantys duomenys ne-
abejotinai buvo naudingi koreguojant visą VUB informacijos išteklių 
formavimo strategiją ir rengiant naują „VUB komplektavimo gairių“ 
variantą – informacijos išteklių formavimo politiką. Galiausiai gautais 
duomenimis galima naudotis planuojant, kur, kokia forma, kiek ilgai 
išteklius reikia saugoti, ir net sprendžiant su restauravimu, konservavi-
mu ar tvarkymu susijusius klausimus. Pirmieji rezultatai leidžia daryti 
prielaidą, kad komplektavimo lygiai, nustatyti Conspectus metodu, pa-
lengvins informacijos išteklių vadybą ir pagerins pačių išteklių koky-
bę, nes gauti duomenys gali būti naudojami tobulinant VUB išteklių 
komplektavimo politiką, priimant kasdienius sprendimus, gerinant ir 
skaidrinant atskaitomybę, vertinant pasiekimus.
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MANAGEMENT OF VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY INFORMATION 
RESOURCES: 2010–2014 

Dr. Marija Prokopčik, Elona Varnauskienė
S u m m a r y

The article deals with specific features of information resources management in Vilnius 
University Library (hereafter VU Library) during the last 5 years. Taking into account 
changes in information environment and urgency of their management in order to secure 
organization’s survival and success, to shape position of the library as being an integral part 
of the university and partner of the academic community, the main activities safeguarding 
such a position were identified. In spite of the change in focuses, implementation of the 
main library functions is concurrent with library information resources – acquired and 
preserved collections, resources that have been already acquired or are planned to be ac-
quired, their proper management. Choice of the optimal decisions is based on evaluation 
using suitable instruments. The article describes evaluation of VU Library information 
resources using Conspectus tool, summarizes results and presents decisions made on the 
basis of acquired results: introduction of subject and personal librarian’s functions into 
VU Library activities schema; correction of VU Library information resources develop-
ment strategy and creation of a new „political“ document, pilot project on Patron driven 
acquisition.  
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Mokslo ir studijų darbų talpyklos  
funkcionalumo aprėptis: eLABa atvejis

Mokslinei komunikacijai užtikrinti prieš dvidešimt metų pradėtos ir toliau plėtojamos 
mokslo ir studijų darbų talpyklos. Tam pasitelkiami programinės įrangos sprendimai, mo-
deliuojantys ir realizuojantys užsakovo – šalies, institucijos, mokslininko, leidėjo ir kt. – 
reikalavimus. Pradinė mokslo ir studijų darbų talpyklų užduotis buvo kaupti, saugoti tuos 
darbus ir pateikti prieigai. Vėliau pamatinius uždavinius laipsniškai papildo nauji reika-
lavimai ir atitinkamas funkcionalumas. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokios funkcijos 
apibrėžiamos mokslo darbų ir studijų talpykloms pastarųjų penkerių metų mokslinės lite-
ratūros šaltiniuose. Siekiama atsakyti į klausimą, kas lemia pagrindines mokslo ir studijų 
darbų talpyklų funkcijas ir kaip jas nustatyti. Straipsnyje aprašomas Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos informacinės sistemos eLABa atvejis – pristatomas Vilniaus uni-
versiteto bibliotekai su partneriais vykdant projektą „eLABa integralių paslaugų sukūri-
mas ir plėtra“  sukurtas eLABa talpyklos funkcionalumas. Pateikiamos įžvalgos dėl talpy-
klų funkcionalumo aprėpties plėtros ateityje.  

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: nacionalinė talpykla, institucinė talpykla, talpyklų 
funkcionalumas, Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, eLABa, mokslinė komuni-
kacija

ĮVADAS

Informacinių technologijų galimybių pritaikymas leido jau daugiau nei 
prieš dvidešimt metų pradėti kaupti mokslinius darbus ir tokiu būdu 
rastis naujoms mokslinės informacijos sklaidos formoms. Pingant ir pa-
prastėjant būdams kartu su bibliografine informacija kaupti mokslinius 
dokumentus ir darbus, elektroniniai bibliotekų katalogai buvo papil-
dyti dokumentų failų įkėlimo ir saugojimo funkcionalumu, kas lėmė 
tokių naujos kartos informacinių sistemų kaip skaitmeninės bibliotekos 
ar mokslinės informacijos talpyklos (kitaip dar mokslinės informacijos 
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archyvai) plėtros pradžią. Pirmaisiais laikomi tarp mokslininkų pasau-
lyje gerai žinomi: 1991 m. pradėtas kurti teminis fizikos, matematikos, 
kompiuterių mokslų, kiekybinės biologijos, finansų ir statistikos sri-
čių archyvas arXiv1; 1993 m. – ekonomikos tyrimų tematikos talpykla  
RePEc2; 1997 m. – kognityvinių mokslų tematikos talpykla CogPrints3; 
2000 m. – medicinos tematikos talpykla PubMed Central4. Vėliau pa-
stebėta, kad tobulinant skaitmenines bibliotekas, be teminio, itin svar-
bus institucinis dokumentų atrankos kriterijus, nes privalu reprezentuo-
ti mokslinius tyrimus vykdančios institucijos pasiekimus bei išspręsti šių 
pasiekimų prieigos problemas pačioje institucijoje. Taip pradėtos inten-
syviau plėtoti institucinės talpyklos, į kurių programinės įrangos pro-
jektavimą vis daugiau buvo įtraukiama funkcijų, kurias apibrėžė labiau 
ne bibliotekininkai, o akademinė bendruomenė. Talpyklos praplėstos 
statistikos formavimo ir pateikimo funkcionalumu, metaduomenų kū-
rimo priemonėmis, kalbų paketais, embargo bei kūrybinių bendrijų li-
cencijavimo nustatymo, socialinio bendravimo galimybėmis, integracija 
su kitomis informacinėmis sistemomis ir kt.5

2014 m. kartu su partneriais buvo baigtas įgyvendinti Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos vadovaujamas projektas „eLABa integralių paslau-
gų sukūrimas ir plėtra“. Vienas iš projekto tikslų – sukurti Lietuvos 
nacionalinę mokslo darbų talpyklą, tenkinančią tiek šalies, tiek institu-

1 CORNELL UNVERSITY LIBRARY. General Information About arXiv [interaktyvus], 
[žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://arxiv.org/help/general>. 

2 KARLSSON, Sune; KRICHEL, Thomas. RePEc and SWoPEc: Internet access to electronic 
preprints in Economics. 1999, No lindi, RePEc and ReDIf documentation, RePEc Team. 
Prieiga per internetą: <http://EconPapers.repec.org/RePEc:rpc:rdfdoc:lindi>. 

3 CogPrints [interaktyvus], School of Electronics and Computer Science at University of 
Southapton [žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://cogprints.org>. 

4 PMC Overview. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Libra-
ry of Medicine, 2011-11-14 [žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/>. 

5 JONES, Richard D.; ANDREW, Theo; MACCOLL, John. The institutional repository. 
Oxford, 2006. 247 p.; CHEN, Hsin-liang; ZHANG, Yin. Functionality Analysis of 
an Open Source Repository System: Current Practices and Implications. The Jour
nal of Academic Librarianship, 2014, no. 40, p. 558–564. Prieiga per internetą: <doi 
10.1016/j.acalib.2014.09.012>. 
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cijų poreikius. Poreikiai, pradėti detalizuoti 2008 m. eLABa plėtros gali
mybių studijoje6, buvo aptariami 2010 m. įsteigto Lietuvos akademinių 
bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo 
ir plėtros konsorciumo7 kartu su Švietimo ir mokslo ministerija. Projek-
to uždaviniai tiesiogiai apibrėžė funkcionalumą, kuris pagal projektą tu-
rėjo būti pasiektas plėtojant Lietuvos akademinę elektroninę biblioteką. 
Esminis ir problemiškiausias projekto siekis – plėtoti nacionalinę infor-
macinę sistemą kartu diegiant Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms 
būtiną talpyklų institucinį funkcionalumą. Šiame straipsnyje nagrinė-
jamas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos talpyklos atvejis 
ir projekto metu įgyvendintas eLABa talpyklos funkcionalumas. Taip 
pat remiantis pastarųjų penkerių metų mokslinės literatūros šaltiniuo-
se įvardytomis mokslo darbų ir studijų talpyklų funkcijomis siekiama 
atsakyti į klausimą, kas lemia ir kaip nustatyti pagrindines nacionali-
nių mokslo ir studijų darbų talpyklų funkcijas. Straipsnyje pateikiamos 
įžvalgos dėl talpyklų funkcionalumo aprėpties plėtros ateityje. 

TALPYKLŲ FUNKCIONALUMO TYRIMAI MOKSLINĖS 
KOMUNIKACIJOS KONTEKSTE PER PASTARUOSIUS 

PENKERIUS METUS

Funkcionalumas šiame straipsnyje suprantamas kaip tikslai, kuriuos ti-
kimasi pasiekti tam tikra informacine sistema, ar kaip ta sistema galimų 
atlikti veiksmų rinkinys8. Tam, kad galėtume nustatyti, kokios funkcijos 

6 KUPRIENĖ, Jūratė; GLOSIENĖ, Audronė. eLABa plėtros galimybių studija. Vilnius, 2008. 
75 p. Prieiga per internetą: <http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:B.03~ 
2008.SEQN_LABT-001/DS.001.0.01.BOOK>. 

7 Lietuvos akademinių bibliotekų konsorciumas. Iš Lietuvos akademinė elektroninė biblio
teka [interaktyvus], 2015-05-08 [žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.elaba.lt/elaba-portal/kontaktai>. 

8 Function. In MerriamWebster.com [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Pri-
eiga per internetą: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/function>; Functio-
nality. In Oxford Dictionaries [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/ functio-
nality>; Funkcija. Iš Enciklopedinis kompiuterijos žodynas [interaktyvus]. III leidimas  
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įvardijamos pagrindinėmis mokslo darbų ir studijų talpyklų plėtotei, 
šiame skyriuje apžvelgsime pastarųjų penkerių metų mokslinės litera-
tūros šaltinius, nagrinėjančius mokslo ir studijų darbų talpyklas, joms 
formuluojamų tikslų ir uždavinių kontekstą. Šaltinių atranka analizei 
pagrįsta samprata, kad talpyklos ir skaitmeninės bibliotekos funkcio-
nalumo prasme yra tapačios informacinės infrastruktūros, jei jos kuria-
mos ir plėtojamos mokslinės komunikacijos procesams užtikrinti.

2011 m. Jain atlikta mokslinės literatūros apie institucinių talpyklų 
plėtros tendencijas analizė bei tais pat metais Mercer, Koenig, McGeachin 
ir Tucker atliktas Mokslinių bibliotekų asociacijos (angl. Association of Re
search Libraries) narių, institucijų talpyklų, tyrimas parodė, kad esminė-
mis funkcijomis įvardijama išsaugojimas ir informacijos sklaida mokslinės 
komunikacijos kontekste. Tą patį savo straipsnyje teigia Ruiz-Conde ir 
Calderon-Martinez, kurie konstatuoja, jog pagal Ranking Web of Repo
sitories9 skaičiavimus 2013 m. buvo per 1500 skaitmeninių akademinėje 
bendruomenėje veikiančių talpyklų, ir nors jų daug, teoriniu lygmeniu 
nėra sutarimo dėl talpyklų funkcionalumo apibrėžties ir ribų. Šie tyrimai 
rodo, kad akademinės institucijos naudodamos talpyklas siekia: didinti 
matomumą ir prestižą; centralizuotai įkelti ir saugoti visų tipų institucinę 
produkciją; teikti pagalbines priemones mokymui, mokymuisi ir moksli-
niams tyrimams; standartizuoti institucinius įrašus; gauti duomenų apie 
mokslinę veiklą ir juos analizuoti; spręsti leidėjų didelių elektroninės lei-
dybos kainų ir prieigos barjerų problemas; maksimaliai didinti suranda-
mumą, prieigą ir tolesnį mokslinių tyrimų rezultatų funkcionavimą be 
papildomų mokesčių naudotojui. Autoriams institucinės talpyklos turi 
sudaryti efektyvesnės ir personalizuotos moksliniams tyrimams reikiamos 
informacijos paieškos galimybes; didinti mokslinės veiklos ir bendradar-
biavimo galimybes bei mokslinių rezultatų sklaidą ir paties mokslininko 
matomumą; įkelti ir saugoti įvairių tipų mokslinę medžiagą; užtikrinti di-

[žiūrėta 2015 m. gegužės 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://ims.mii.lt/EK%C5%BD/
enciklo.html>; Functionality Definition. In WhatIs.com [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. 
gegužės 14  d.]. Prieiga per internetą: <http://searchsoa.techtarget.com/definition/ 
functionality>. 

9 Žr. daugiau: http://repositories.webometrics.info/ 
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desnį mokslininko sukurtų produktų saugumą ir ilgalaikę prieigą; sudaryti 
galimybes gauti grįžtamąjį ryšį apie tyrimus ar publikacijas; gauti papildo-
mą vertę kuriančias paslaugas, pavyzdžiui, statistiką apie mokslininko do-
kumentų parsisiuntimą, galimybę suformuoti duomenų sąrašus, citavimų 
analizę, mokslinių pasiekimų susiejimą su gyvenimo aprašymu10. Palmer 
ir Choi 2014 m. išnagrinėjo mokslinius šaltinius, kurių tematika– atviro-
jo kodo programinės įrangos taikymas bibliotekų veiklos srityse. Analizė 
parodė, kad dažniausiai mokslininkai pastaraisiais metais tyrinėja ne tik 
talpyklas, bet ir elektroninius katalogus, integruotas bibliotekines sistemas, 
o šių sistemų funkcionalumas nagrinėjamas dažniausiai orientuojantis į 
akademinės ir mokslo bendruomenės aptarnavimą. Tai paliudija ir Thomas 
2013 m. atliktas bibliotekų teikiamų mokslinės komunikacijos paslaugų 
tyrimas. Daromos įžvalgos, kad aktualiausios bibliotekų veiklos funkcijos: 
rinkti ir tvarkyti skaitmeninius išteklius; užtikrinti atvirąją prieigą; tvarky-
ti bibliografinius ir citavimo duomenis; sudaryti galimybes atlikti paiešką; 
automatizuoti daugelį tradicinių bibliotekų vykdomų funkcijų; sudaryti ga-
limybes elektroninei leidybai; dirbti sprendžiant klausimus dėl intelektinės 
nuosavybės ir leidybinių susitarimų; kurti pagalbos moksliniams tyrimams 
priemones (dalykines rodykles, žinių bazes, registrus); nukreipti naudotojus 
prie reikiamų išteklių; keistis metaduomenimis; teikti įvairiausią statistiką, 
paslaugas papildyti geografine informacija11.

10 JAIN, Priti. New trends and future applications/directions of institutional repositories 
in academic institutions. Library Review, 2011, vol. 60, no. 2, p. 125–141 p. Prieiga per 
internetą: <doi 10.1108/00242531111113078>;  RUIZ-CONDE, Enar; CALDERÓN-
MARTÍNEZ. Aurora. University institutional repositories: competitive environment 
and their role as communication media of scientific knowledge. Scientometrics, 2014, 
vol. 98, no. 2, p. 1283–1299. Prieiga per internetą: <doi 10.1007/s11192-013-1159-
5>; MERCER, Holly; KOENIG, Jay; McGEACHIN, Robert B.; TUCKER, Sandra L. 
Structure, features, and faculty content in ARL member repositories. The Journal of 
Academic Librarianship, 2011, vol. 37, no. 4, p. 333–342. Prieiga per internetą: <doi 
10.1016/j.acalib.2011.04.008>.

11 PALMER, Aaron; CHOI, Namjoo. The current state of library open source software 
research. Library Hi Tech, 2014, vol. 32, no. 1, p. 11–27. Prieiga per internetą: <doi 
10.1108/LHT-05-2013-0056>; THOMAS, Wm. Joseph. The Structure of Scholar-
ly Communications Within Academic Libraries. Serials Review, 2013, vol. 39, no. 3, 
p. 167–171. Prieiga per internetą: <doi 10.1080/00987913.2013.10766387>. 
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Ross pastebi koreliaciją tarp mokslo dokumentų ir duomenų prieigos 
bei organizacijos tikslų, jos kuriamos vertės. Vertė kuriama naudojant 
mokslinius dokumentus ir duomenis kaip įrodymus, kaip informaciją 
ar produktus. Jie gali būti naudojami: nustatant organizacijos atsako-
mybes; parodant pirmines idėjų, išradimų ar nuosavybės teises; laikantis 
nurodymų ir reikalavimų; siekiant konkurencinio pranašumo; palengvi-
nant sąlygas mokytis ir mokyti; padedant moksliniams tyrimams. Ross 
konstatuoja, kad daugelis institucijų investuoja į skaitmeninių moksli-
nių objektų ilgalaikį išsaugojimą ir prieigos užtikrinimą. Tačiau svarbu 
sutelkti dėmesį į tai, jog dėl įvairių skaitmeninių objektų formatų ir 
formų yra būtini specialūs programinės ir techninės įrangos sprendimai; 
o tam, kad šie objektai būtų semantiškai teisingai reprezentuojami, – 
sprendimai, leidžiantys kokybiškai generuoti metaduomenis automati-
niu būdu12. Mayer, Rauber, Antunes, Strodl ir kiti savo tyrimais papildo 
Ross teigdami, jog svarbu patikrinti ir garantuoti mokslinių skaitmeni-
nių objektų autentiškumą po ilgalaikio saugojimo procedūrų sistemose. 
Dėl to svarbu diegti sprendimus, kurie leistų kaupti duomenis apie iš-
saugojimo veiksmus, atliktus su konkrečiais saugomais objektais13. 

Chen ir Zhang 2013–2014 m. tyrinėjo, kokias funkcijas diegia 
institucijos, institucinėms talpykloms pasirinkusios programinės įran-
gos sprendimą DSpace. Tyrimas rodo, kad visų 545 talpyklų, veikian-
čių DSpace pagrindu, 70  proc. yra įdiegtos akademinių institucijų, 
7 proc. – valdžios institucijų, 5 proc. – mokslinių centrų, 2 proc. – ar-
chyvų ir viešųjų bibliotekų, 2 proc. – komercinių įmonių. Be bazinių, 
dažniausiai diegiama statistikos formavimo funkcija (įdiegę 40  proc. 

12 ROSS, Seamus. Digital Preservation, Archival Science and Methodological Foundations 
for Digital Libraries. New Review of Information Networking, 2012, vol. 17, no.  1, 
p. 43–68. Prieiga per internetą: <doi 10.1080/13614576.2012.679446>.

13 MAYER, R.; RAUBER, A.; ANTUNES, G. A context model for digital preservation of 
processes and its application to a digital library system. In Proceedings of the 2014 IEEE/
ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 2014, p. 459–460. Prieiga per in-
ternetą: <doi 10.1109/JCDL.2014.6970224>; STRODL, Stephan; MAYER, Rudolf; 
ANTUNES, Gonçalo; DRAWS, Daniel. Digital preservation of a process and its appli-
cation to e-science experiments. In Proceedings of the 10th International Conference on 
Preservation of Digital Objects (IPRESS2013), 2013, p. 117–125. Prieiga per internetą: 
<http://www.ifs.tuwien.ac.at/~mayer/publications/pdf/str_ipres13.pdf>.
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tyrime nagrinėtų talpyklų), kuri teikia talpyklos panaudos duomenis 
administratoriams ir talpyklos lankytojams. Kitos dažniausiai diegia-
mos funkcijos yra embargo, kūrybinių bendrijų atvirų URL, Mirage, 
SWORD, kontroliuojamas žodynas-ontologija, Dublino branduolio 
metaduomenų įrankis, Manakin temų rodyklė, kalbų paketai (įdiegę 
apie ketvirtį visų DSpace naudojančių institucijų)14. Chen, Azogu, 
Knudson įvardija tokią problemą: nors daug skaitmeninių bibliotekų 
ir talpyklų yra prikurta, paprastai paieška sukauptose kolekcijose galima 
tik viena kalba. Daroma prielaida, kad daugiakalbę informacijos prieigą 
prie skaitmeninių kolekcijų gali užtikrinti automatiniai metaduomenų 
įrašų vertimų įrankiai15. 

2013 m. paskelbtame straipsnyje teigiama, kad paprastai talpyklo-
se naudojamas funkcionalumas statistikai gauti apie parsisiuntimus ar 
puslapių peržiūras, tačiau svarbu kaupti statistiką apie skaitytojus ir tai, 
kaip jie naudoja gautą talpyklos turinį. Universitetų administratoriai 
ieško naujų ir efektyvesnių būdų pamatuoti mokslininkės veiklos rezul-
tatus ir institucijai teikiamą naudą. Autorių siūlymu, tam naudingi die-
giami altmetrijos įrankiai, kurie leidžia kaupti duomenis apie tai, kaip ir 
kokiame kontekste socialiniuose tinkluose buvo dalijamasi informacija 
apie mokslinį produktą, ką informaciją ar patį produktą gavę asmenys 
mano, kaip komentuoja ir pan.16 

Nagrinėjami mokslininkų tinklai ir teigiama, kad sudaromos gali-
mybės elektroninėje erdvėje dalintis, archyvuoti, apdoroti mokslinius 
duomenis ir produktus keičia mokslinio bendradarbiavimo mastus ir 

14 CHEN, Hsin-liang; ZHANG, Yin. System function adoption of an open source di-
gital repository system: A global view. Proceedings of American Societyh for Informa
tion Science and Technology, 2014, vol. 51, p. 1–4. Prieiga per internetą: <doi 10.1002/
meet.2014.14505101077>. 

15 CHEN, Jiangping; AZOGU, O.; KNUDSON, R. Enabling multilingual information 
access to digital collections: An investigation of metadata records translation. In Pro
ceedings of the 2014 IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 2014, 
p. 467–468. Prieiga per internetą: <doi 10.1109/JCDL.2014.6970228>. 

16 KONKIEL, Stacy; SCHERER, Dave. New opportunities for repositories in the age of 
altmetrics. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 2013, 
vol. 39, iss. 4, p. 22–26. Prieiga per internetą: <doi 10.1002/bult.2013.1720390408>.
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struktūrą. Pasak autorių, mokslinis bendradarbiavimas yra kritinis kom-
ponentas moksle – tai socializacijos ir mokymo mechanizmas naujiems 
mokslininkams, dalijimasis šaltiniais ar patirtimi, diplomatijos kūrimas. 
Kai toks bendradarbiavimas vyksta kartu su valdžios ir verslo partnerys-
te, skatinamas ekonomikos augimas. Autoriai ragina atkreipti dėmesį, 
kad anksčiau ir dabar talpyklų, skaitmeninių bibliotekų siūlomas funk-
cionalumas dalintis mokslo produktais ir tokiu būdu skleisti informaciją 
apie save kol kas yra ribotas, nes dažnai nėra galimybių drauge užmegzti 
kontaktų, sutarti dėl bendraautorystės, dalintis moksliniais duomeni-
mis. Tai siūloma spręsti integruojant skaitmenines bibliotekas, duome-
nų archyvus, mokslininkų bendradarbiavimo platformas, mokslininkų 
personalines duomenų bazes17.

Teigiama, kad mokslinei komunikacijai tarnaujančios informacinės 
sistemos (talpyklos, skaitmeninės bibliotekos, registrai, mokslo ir pro-
jektinės veiklos vertinimo sistemos) dėl menkos tarpusavio integracijos 
neišnaudoja viena kitos stiprybių. Egzistuojančios sistemos dažniausiai 
sukurtos tarnauti vienos tam tikros veiklos srities scenarijams, neapgal-
vojant, kad jos galėtų būti panaudojamos iš naujo, jei technologiniai 
sprendimai leistų integraciją ir sąsajas ne tik duomenų ir publikacijų, 
bet ir funkcijų. Tai leistų įgyvendinti šiuos šiandien aktualius moksli-
nės komunikacijos procesų reikalavimus: padaryti prieinamus susijusius 
mokslinius išteklius; sudaryti galimybes duomenų, sudėtingos struktū-
ros publikacijų ir kitokių mokslo produktų leidybai; cituoti publikacijas 
ir duomenis, sekti citavimą; automatiniu būdu generuoti ir pateikti me-
taduomenis sudėtingiems skaitmeniniams objektams; pateikti bendrus 

17 COSTA, M.R.; QIN, Jian; WANG, Jun. Research networks in data repositories. In Pro
ceedings of the 2014 IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 2014, 
p. 403–406. Prieiga per internetą: <doi 10.1109/JCDL.2014.6970197>; CHOI, Su-
jin. Core-periphery, new clusters, or rising stars?: international scientific collaboration 
among ‚advanced‘ countries in the era of globalization. Scientometrics, 2011, vol. 90, no. 
1, p. 25–41. Prieiga per internetą: <doi 10.1007/s11192-011-0509-4; ABBASI, L. A.; 
UDDIN, H. S.; RASMUSSEN, K. J. R. Evolutionary dynamics of scientific collabora-
tion networks: multi-levels and cross-time analysis. Scientometrics, 2011, vol. 89, no. 2, 
p.  687–710. Prieiga per internetą: <doi 10.1007/s11192-011-0463-1>; MORI, M.; 
TANAKA, T.; BABA, K. Connecting an Institutional Repository with a Researcher Da-
tabase. In Advanced Applied Informatics (IIAIAAI), 2012 IIAI International Conference, 
2011, p. 190–192. Prieiga per internetą: <doi 10.1109/IIAI-AAI.2012.46>.
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metaduomenis iš skirtingų sistemų; automatiniu būdu sekti / ieškoti ir 
identifikuoti sąsajas tarp duomenų ir publikacijų, generuoti jų meta-
duomenis, susieti juos su autorių duomenimis ar registrais18. 

Wuy, Wuz ir kiti 2014 m. naudodami Microsoft Academic Search ir 
Google Scholar įrankius suskaičiavo, kad internete yra prieinama ma-
žiausiai 114 mln. mokslinių dokumentų ar jų įrašų anglų kalba ir kad 
kasdien mokslinių dokumentų sukuriama apie dešimtis tūkstančių. 
Tam, kad būtų galima juos lengvai rasti, skaitmeninėse bibliotekose, 
akademiniuose paieškos varikliuose, talpyklose turėtų būti įdiegti mo-
dernūs technologiniai sprendimai, kurie leistų: rasti, nuskaityti aktua-
lius dokumentus internete, sugeneruoti jiems metaduomenis ir įkelti 
į talpyklą; rasti, ištraukti ir įkelti citavimo duomenis; klasifikuoti do-
kumentus labai tiksliai ir pagal įvairiausias kategorijas prieš pateikiant 
juos naudotojams. Autorių nuomone, turi būti tobulinamas mokslinių 
dokumentų ir duomenų harvestinimas, informacijos iš dokumentų ir 
duomenų failų ištraukimas, naudotojų ir jų veiksmų duomenų rinkimas 
ir analitika19. Konstatuojama, kad modernių skaitmeninių bibliotekų 
funkcionalumas dar vis leidžia įvesti metaduomenis ir rankiniu būdu, 
nors tai yra brangu ir laiko imlu, tačiau tokia galimybė pateisinama dėl 
metaduomenų kokybės. Tyrėjai siūlo palikti galimybę rankiniu būdu 
tikslinti tuos metaduomenų elementus, kurie dažniausiai dalyvauja 
kaip paieškos kriterijai20. Verta paminėti mokslininkų grupės pristatytą 
CED2AR talpyklą (Comprehensive Exensible Data Documentation and 

18 CASTELLI, Donatella; MANGHI, Paolo; THANOS, Constantino. A vision towards 
Scientific Communication Infrastructures: On bridging the realms of Research Digital 
Libraries and Scientific Data Centers. International Journal on Digital Libraries, 2013, 
no. 1, p. 155–169. Prieiga per internetą: <doi 10.1007/s00799-013-0106-7>.

19 WUY, Z.; WUZ, J.; KHABSAY, M.; WILLIAMSZ, K.; CHENY, H.-H.; HUANGZ, W.; 
TUAROBY, S.; CHOUDHURYZ, S. R.; ORORBIAZ, A.; MITRAZY, P.; GILESZY, C. L.. 
Towards Building a Scholarly Big Data Platform: Challenges, Lessons and Opportu-
nities. In Proceeding JCDL ‘14 Proceedings of the 14th ACM/IEEECS Joint Confer
ence on Digital Libraries, 2014, p.  117–126. Prieiga per internetą: <doi 10.1109/
JCDL.2014.6970157>. 

20 CHEN, Hung-Hsuan; KHABSA, M.; GILES, C. L. The feasibility of investing in manual 
correction of metadata for a large-scale digital library. In Proceedings of the 2014 IEEE/
ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 2014, p. 225–228. Prieiga per inter-
netą: <doi 10.1109/JCDL.2014.6970172>. 
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Access Reporitory), kurioje leidžiama mokslininkams ieškoti, naršyti, 
prieiti prie metaduomenų ir naudoti juos citavimui talpyklos vartoto-
jo sąsajoje, taip pat sudaromos galimybės panaudoti talpyklos turinį ir 
funkcionalumą kitose sistemose įdiegiant programinius įskiepius, kurie 
leidžia sukurti sąsajas tarp talpyklos ir metaduomenų tiekėjo21.

Skaitmeninių bibliotekų tyrimų kontekste analizuojama plagiato 
nustatymo techninių galimybių plėtra. Konstatuojama, kad šiuolai-
kinės plagiato nustatymo sistemos sėkmingai randa kopijuotą teks-
tą, tačiau neidentifikuoja tokių manipuliavimų tekstu kaip vertimai, 
idėjų plagiatas, perfrazavimai. Siūloma labiau nagrinėti, tobulinti ir 
diegti semantinio plagiato nustatymo galimybes, kaip vieną efektyvių 
būdų – nagrinėti citavimus. Ankstesni tyrimai šioje srityje rodo, kad 
citavimai yra vertingas semantinio dokumentų panašumo rodiklis – 
jei dokumentuose šaltiniai atsikartoja, gali būti spėjama, kad jie yra 
bibliografinės poros22.

LIETUVOS AKADEMINĖ ELEKTRONINĖ 
BIBLIOTEKA eLABa PER PASTARUOSIUS 

PENKERIUS METUS

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos kūrimo pradžia skaičiuo-
jama nuo 1997 m. Vykdant projektą „Lietuvos akademinių bibliotekų 
tinklas“ Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bibliotekos buvo sujung-
tos į vieną tinklą, sutarta dėl pagrindinių uždavinių: automatizuoti bi-
bliotekas, diegti ir teikti virtualias paslaugas, kaupti elektroninių ište-

21 LAGOZE, C.; VILHUBER, L.; WILLIAMS, J.; PERRY, B.; BLOCK, W. C. CED2AR: The 
Comprehensive Extensible Data Documentation and Access Repository. In Proceedings 
of the 2014 IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 2014, p. 267–276. 
Prieiga per internetą: <doi 10.1109/JCDL.2014.6970178>.

22 MEUSCHKE, N.; GIPP, B. Reducing computational effort for plagiarism detection 
by using citation characteristics to limit retrieval space. In Proceedings of the 2014 
IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL), 2014, p.  197–200. Prieiga 
per internetą: <doi 10.1109/JCDL.2014.6970168>; OSMAN, A. H.; SALIM, N.; 
BINWAHLAN, M. S.; ALTEEB, R.; ABUODIEDA, A. An improved plagiarism detection 
scheme based on semantic role labeling. Applied Software Computing, 2012, vol. 12, 
no. 5, p. 1493–1502. Prieiga per internetą: <doi 10.1016/j.asoc.2011.12.021>. 



 M O K S L O  I R  S T U D I J Ų  D A R B Ų  TA L P Y K L O S  F U N KC I O NA LU M O  A P R Ė P T I S :   55
 e L A B a  AT V E J I S

klių bazes, kurti bendrą paieškos sistemą su unifikuota vartotojo sąsaja, 
garantuoti kokybiškas sąsajas tarp bibliotekų elektroninių katalogų ir 
elektroninių išteklių bazių. Per 10 metų sukurta Lietuvos akademinių 
bibliotekų tinklo infrastruktūra, kurioje veikė bendrais programinės 
įrangos sprendimais ir produktais įdiegtos mokslo ir studijų institucijų 
bibliotekų informacinės sistemos, publikacijų duomenų bazės, tezių ir 
disertacijų duomenų bazės, bendra elektroninių dokumentų talpykla, 
integruota paieškos sistema, bandyta sukurti plagiato patikros, elektro-
ninės leidybos informacines sistemas.

2009 m. įvyko esminių pokyčių, susijusių su Lietuvos akademinės 
elektroninės bibliotekos veiklų strateginiais planais, organizavimu, val-
dymu, infrastruktūrine baze, funkcionalumu. Pagrindinės per 10 metų 
išaugusios problemos: veiklų valdymas, inicijavimas, organizavimas 
buvo sutelktas viename Kauno technologijos universitete – nebuvo aiš-
kios sprendimų priėmimo, koordinavimo atsakomybės; nebuvo užtikri-
namas racionalus lėšų paskirstymas ir panaudojimas; buvo sukurta daug 
atskirai veikiančių sistemų ir duomenų bazių, kurių funkcionalumas ir 
turinys buvo dubliuojamas ne tik tose sistemose ir bazėse, institucijos 
turėjo dubliuoti veiklos procesus pildydamos šias bazes ir sistemas tu-
riniu; sukurtoms sistemoms ir duomenų bazėms buvo naudojami įvai-
riausi programiniai sprendimai, kurie buvo atskirai adaptuojami pagal 
individualius institucijų poreikius jų neapibendrinant; trūko juridinės, 
organizacinės, programinės dokumentacijos ir dėl to veiklų pagrįstumo, 
aiškumo ir atsekamumo.23

Vilniaus universiteto iniciatyva 2010 m. kovo 26 d. 31-a Lietuvos 
mokslo ir studijų institucija pasirašė sutartį ir įkūrė Lietuvos akademinių  

23 KUPRIENĖ, Jūratė. Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka: pokyčiai ir perspektyvos: 
[Pranešimas]. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos 10-mečiui skirta konferencija 
Bibliotekos – mokslui, studijoms, visuomenei, 2011. Prieiga per internetą: <http://www.
lmba.lt/sites/default/files/Kupriene.pdf>; KUPRIENĖ, Jūratė. Informacijos organizavimo 
principų taikymas elektroninėje erdvėje: Strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skai
tmeninėms bibliotekoms: Daktaro disertacija. Vilnius, 2012. 232 p. Prieiga per internetą: 
<http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:2111238/datastreams/MAIN/ 
content>.
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bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo 
ir plėtros konsorciumą (nuo 2015 m. pradėtas vadinti eLABa konsorci-
umu). Šia sutartimi konsorciumo nariai sutarė dalintis ištekliais ir kartu 
dirbti, organizuoti Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infra-
struktūros mokslui ir studijoms veiklų vykdymą, plėtrą ir paslaugų tei-
kimą konsorciumo nariams bei kitiems juridiniams asmenims. Vilniaus 
universitetas 2010 m. balandžio 9 d. konsorciumo visuotinio narių susi-
rinkimo nutarimu išrinktas konsorciumą administruojančia institucija, 
kurios pareigas ir funkcijas pavesta vykdyti Vilniaus universiteto biblio-
tekai. Iš devynių konsorciumo valdybos narių nuo konsorciumo įkū-
rimo pareigas eina du Vilniaus universiteto atstovai, o 2010–2014 m. 
valdybai vadovavo bibliotekos generalinė direktorė.

2010 m. spalio 28 d. buvo pasirašyta sutartis su Švietimo ir mokslo 
ministerija dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Lietuvos informacinės 
infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros veiklas. Pra-
dėtos diskusijos ir derybos dėl iki tol sukurtų programinės įrangos pro-
duktų valdymo, tvarkymo ir dokumentavimo. Sutarta visus produktus 
integruoti į vieną bendrą valstybinę informacinę sistemą – Lietuvos aka-
deminės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą eLABa; susitarta, 
jog šios informacinės sistemos valdytojo vaidmenį prisiims Švietimo ir 
mokslo ministerija, pagrindinio tvarkytojo – Vilniaus universitetas, o vi-
sos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos – eLABa tvarkytojų ir duome-
nų valdytojų. Po ilgų eLABa informacinės, funkcinės struktūros, asmens 
duomenų tvarkymo ir saugos užtikrinimo įsipareigojimų derinimo su 
Švietimo ir mokslo ministerija, taip pat Valstybine duomenų apsaugos 
inspekcija, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo 
ministerijos, Vidaus reikalų ministerija 2014 m. rugsėjo 22 d. švietimo 
ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-838 patvirtinti Lietuvos akademi-
nės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatai ir eLABa 
duomenų saugos nuostatai, įsakymu Nr. V-389 patvirtintas eLABa  
tvarkytojų sąrašas, per ketverius metus šis sąrašas išaugo iki 48 Lietuvos 
mokslo ir studijų institucijų. Įgyvendinant 2014 m. rugsėjo 22 d. įsa-
kymo Nr. V-838 pavedimus eLABa pagrindinio tvarkytojo – Vilniaus 
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universiteto – rektoriaus įsakymu už valstybinės informacinės sistemos 
eLABa tvarkymą atsakingu padaliniu patvirtinta biblioteka. Parengtas 
ir 2015 m. vasario 9 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-96 
patvirtintas eLABa techninis aprašymas (specifikacija), visi dokumentai 
įregistruoti Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre24.

eLABa pokyčius lėmė švietimo ir mokslo ministro patvirtintos pro-
gramos: Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 m. programa (LVU 
programa), patvirtinta 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-791 
ir pakeista 2010 ir 2011 metais reaguojant į pokyčius susikūrus konsor-
ciumui; Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 
2013–2015 m. programa (LITMIS programa), patvirtinta 2012  m. 
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V1738. Svarbu paminėti, kad keičiant 
LVU programą ir kuriant LITMIS programą konsorciumo vardu ak-
tyviai dalyvavo Vilniaus universiteto ir bibliotekos atstovai. LVU pro-
gramoje buvo formuluojamas tikslas – panaudojant sukauptą patirtį bei 
sukurtą informacinių technologijų infrastruktūrą sudaryti sąlygas ir padėti 
Programos dalyviams, veikiant pagal tinklinį modelį, vykdyti ir plėsti savo 
veiklą virtualioje erdvėje, teikiant aukštojo mokslo ir kitas švietimo paslau
gas Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose. eLABai buvo 
formuluojamas atskiras uždavinys – plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir 
studijų informacinę erdvę – ir jo įgyvendinimo priemonės: palaikyti ir 
plėtoti eLABa bazinę infrastruktūrą; palaikyti ir plėtoti eLABa, integruo
jant sukurtus projektinius produktus. LITMIS programos tikslas – taikant 
šiuolaikines informacines technologijas ir nacionalinio lygmens valdymą, 
sudaryti kokybiškas sąlygas dinamiškai visuomenei įgyti, taikyti ir tobulinti 
žinias ir kompetencijas. LITMIS programoje pagrindiniais uždaviniais 
keliami bendrų mokslo ir studijų informacinių sistemų kūrimas ir plė-
tra siekiant užtikrinti šių sistemų integraciją, atvirąją prieigą ir efektyvų 
veikimą; taip pat panaudojant esamas sistemas ir infrastruktūrą sudary
ti sąlygas Lietuvos akademinei bendruomenei įgyti žinių ir kompetencijų,  

24 KUPRIENĖ, Jūratė. eLABa nuostatai ir eLABa duomenų tvarkymo taisyklės bei tvarkos: 
[Pranešimas]. Konferencija LITMIS’2014: Informacinė infrastruktūra mokslui ir studi
joms, Kauno technologijos universiteto Santakos slėnyje, 2014-12-16.
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padėti plėtoti mokslinį pažinimą. Kalbant apie eLABa prioritetu laiko-
mas eLABa plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti25.

2012 m. gegužės 18 d. pradėtas ir 2014 m. įgyvendintas projektas 
„eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“. Projekto tikslas – pato
bulinti eLABa sukuriant ir plėtojant integralias vieningos mokslo ir studijų 
informacinės infrastruktūros paslaugas. Tam formuluotas uždavinys – at
naujinti programinę įrangą, reikalingą eLABa posistemių funkcionavimui 
ir integracijai. Buvo siekiama šių rezultatų: sukurta vieninga, procesų 
nedubliuojanti, patogi ir lengvai administruojama ir prieinama Lietuvos 
akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema eLABa ir sukur-
tos ar patobulintos jos komponentės: eLABa posistemių ir duomenų ba
zių tarpusavio sąveika ir sąsajos; elektroninių objektų talpyklos posistemė; 
PDB ir ETD dokumentų ir jų metaduomenų įvedimo ir įkėlimo į talpyklą 
modulis; statistikos ir ataskaitų formavimo posistemės funkcijos, susijusios 
su PDB, ETD ir talpyklos statistinių duomenų išvedimu; administravimo 
posistemės funkcijos, susijusios su PDB, ETD metaduomenų modulių ir tal
pyklos administravimu; dokumentų sutapties nustatymo posistemė; eLABa 
paieškos vartų funkcijos, susijusios su PDB, ETD, talpyklos, EPAS duome
nų išvedimo ir peržiūros paslaugomis.26 

Įgyvendinus šiuos siekius sukurta nauja nacionalinė Lietuvos mokslo 
ir studijų darbų talpykla, kuri realizuoja mokslinės komunikacijos funk-
cijas tiek nacionaliniu, tiek instituciniu lygmeniu.

25 KUPRIENĖ, Jūratė. Informacijos organizavimo principų taikymas elektroninėje erdvėje: 
Strateginių krypčių nustatymas mokslinėms skaitmeninėms bibliotekoms: Daktaro diserta-
cija. Vilnius, 2012. 232 p. Prieiga per internetą: <http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/
objects/elaba:2111238/datastreams/MAIN/content>; Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro įsakymas. Dėl Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infras-
truktūros plėtros 2013–2016 metų programos patvirtinimo. 2012 m. gruodžio 12 d. 
Nr.  V-1738, Vilnius. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
TAR.D179557D03A5>. 

26 eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra [interaktyvus]. Lietuvos akademinių bib-
liotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsor-
ciumas, 2015-04-17 [žiūrėta 2015 m. birželio 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
elaba.lt/elaba-portal/elaba_projektas>. 
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eLABa FUNKCIONALUMAS

eLABa nuostatuose formuluojamas šios informacinės sistemos tikslas 
yra orientuotas į nacionalinį siekį vienoje informacinėje sistemoje vyk-
dyti visų šalies institucijų moksliniams tyrimams ir studijoms reikiamų 
šaltinių, mokslinės produkcijos ir studijų darbų tvarkymą. Įvardijamos 
šios pagrindinės funkcijos: 

1)  priimti, kaupti ir apdoroti mokslo ir studijų dokumentus ir (ar) 
jų metaduomenis;

2)  teikti mokslo ir studijų dokumentus ir (ar) jų metaduomenis 
eLABa duomenų gavėjams;

3)  ieškoti dokumentų sutapties atvejų ir juos fiksuoti;
4)  formuoti statistines ataskaitas bei dokumentų sąrašus;
5)  fiksuoti Lietuvos mokslo ir studijų sistemos dalyvių mokslinės 

veiklos rezultatus ir formuoti statistines ataskaitas mokslo verti-
nimo tikslais;

6)  skelbti informaciją apie eLABa naudojimo tvarką ir sąlygas, 
mokslo ir studijų dokumentus bei jų metaduomenis.

Šios funkcijos realizuojamos per paieškos portalą, metaduomenų, 
komplektavimo, naudotojų administravimo, elektroninių dokumen-
tų ilgalaikio saugojimo, dokumentų sutapties nustatymo, statistikos 
ir ataskaitų formavimo ir administravimo posistemes (šių posistemių 
pagrindinės funkcijos išvardytos eLABa nuostatuose, todėl čia nebus 
surašytos, tačiau toliau įvardijamos ir plačiau aprašomos tos, kurios su-
sijusios su straipsnyje nagrinėjamais klausimais)27. 

Paieškos portalui naudojama bendra ir unifikuota gamintojo „ExLi-
bris“ programinė įranga „Primo“, kurios galimybės leidžia realizuoti ne 
tik nacionalinei informacinei sistemai būtiną bendrą mokslo ir studijų 
dokumentų paieškos ir reprezentavimo funkcionalumą, o ir atitinkamas 

27 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas: Dėl švietimo ir mokslo 
ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų 
elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo“ pakeitimo. 2014 m. 
rugsėjo 22 d. Nr. V-838, Vilnius. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/e2ede95042f911e4b328ee8724e3e13c>. 
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funkcijas instituciniu lygmeniu (veikia atskirų institucijų virtualios bi-
bliotekos, o jų sudėtyje – mokslo ir studijų darbų paieška institucinėse 
talpyklose). Paieška galima tiek eLABa metaduomenų bazėse ir elek-
troninių objektų talpykloje, tiek prenumeruojamose ar atvirosios priei-
gos duomenų bazėse. Paieškos portalo funkcionalumas leidžia tikslinti 
paieškos rezultatus, eksportuoti metaduomenis citavimo tikslais, kaupti 
istoriją apie atliktas paieškas, rekomenduoti rastus šaltinius, išsaugoti 
paieškos rezultatus, skaityti ar atsisiųsti rastus šaltinius.28

Metaduomenų, komplektavimo, naudotojų administravimo, statis-
tikos ir ataskaitų formavimo, administravimo posistemės yra realizuo-
tos atskirais moduliais. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bibliote-
kų fonduose kaupiamų dokumentų metaduomenų, komplektavimo, 
dokumentų išdavimo vartotojams valdymui naudojamas gamintojo 
„ExLibris“ bibliotekinės informacinės sistemos produktas „Aleph“. O 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų sukurtiems moksliniams ir stu-
dijų dokumentams kaupti ir tvarkyti įgyvendinant projektą „eLABa 
integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ įdiegtas pagal užsakymą su-
kurtas programinės įrangos produktas, jungiantis atvirojo kodo progra-
minį sprendimą talpykloms „Fedora“, ir konsorciumo kaip užsakovo 
bei tiekėjų grupės UAB „Asseco Lietuva“ ir UAB „Affecto Lietuva“ 
sukurta programinė įranga29. Buvo siekiama sukurti bendrą, procesų 
nedubliuojančią, patogią, lengvai administruojamą ir prieinamą eLABa  
talpyklą. Talpyklos priemonėmis turėjo būti: sudarytos galimybės au-
toriams įkelti elektroninius dokumentus; panaikintas metaduomenų 
kūrimo dubliavimas ir dėl to sukurtos sąsajos tarp posistemių; sukurtos 
dokumentų institucinio lygmens administravimo galimybės; integruo-
tas dokumentų sutapties nustatymo funkcionalumas; sukurta informa-

28 Apie eLABa [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per interne-
tą: <http://www.elaba.lt/elaba-portal/>; eLABa dokumentai interaktyvus], [žiūrėta 
2015  m. gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.elaba.lt/elaba-portal/ela-
ba_dokumentai>; Sveiki atvykę į Primo pagalbą interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 
20 d.]. Prieiga per internetą: <http://tools.elaba.lt/help/primo_lt/>.  

29 Vilniaus universitetas, UAB Asseco Lietuva. „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir 
plėtra“: Funkcinių reikalavimų specifikacija. 2 dalis, Versija <1.03>, 2014-02-25. 211 p.
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cijos apie eLABa mokslo ir studijų dokumentus ir (ar) jų metaduomenis 
statistikos ir ataskaitų formavimo posistemė30.

eLABa mokslo ir studijų dokumentų ir jų metaduomenų moduly-
je ir talpykloje įgyvendintos funkcijos: registruoti, saugoti ir tvarkyti 
dokumentus ir jų metaduomenis; registruoti metaduomenis rankiniu 
būdu ar juos importuojant iš kitų eLABa posistemių ar iš metaduomenų 
MARC ISO bei RIS formatų failų; įvesti metaduomenis iš Švietimo ir 
mokslo ministerijos patvirtintų klasifikatorių (mokslo krypčių ir sričių, 
dokumentų rūšių) priemonės, nedubliuojant metaduomenų registruoti, 
saugoti ir tvarkyti atskirose vartotojo sąsajose dokumentus institucijos 
lygmeniu (jei dokumentą parengė keli bendraautoriai iš skirtingų insti-
tucijų, kuriamas vienas bendras tokio dokumento aprašas); įkelti doku-
mentus ir jų metaduomenis, juos tvarkyti atskirose vartotojo sąsajose, 
pritaikytose patogiam darbui autoriams, bibliotekininkams, instituci-
jos administratoriams; nurodant dokumento autorius turi būti sąsajos 
su institucijų mokslininkų ir studentų administraciniais duomenimis, 
taip pat su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Auto-
ritetinių įrašų lokalios duomenų bazės įrašais; vadovaujantis Švietimo 
ir mokslo ministerijos patvirtinta mokslo darbų vertinimo metodika 
automatiniu ar rankiniu būdu nustatyti autorių indėlį; galimybė įkelti 
dokumentų failus – pagrindinis dokumento failas turi būti PDF forma-
tu, su dokumentu susiję duomenų, priedų failai – bet kokiu formatu; 
automatiniu būdu tikrinti įkelto dokumento pagrindinio failo nuskai-
tomumą (visatekstės paieškos, sutapties nustatymo tikslais); papildyti 
dokumentų metaduomenis į sistemą importuotais institucinių klasi-
fikatorių duomenimis; studijų proceso dalyviams pateikti informaciją 
apie aptiktus įkelto dokumento sutapimus su kitais dokumentų tekstais; 
nustatyti dokumentų prieigos sąlygas ir sudaryti atitinkamas licencines 
sutartis; licencinėse sutartyse automatiniu būdu generuoti duomenis 
iš metaduomenų; patikrinti dokumento šaltinio leidėjo sąlygas dėl 
dokumentų atvirosios prieigos SHERPA/RoMEO portale; informuoti  

30 Vilniaus universitetas. [„eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“]. Paraiškos dėl 
projekto finansavimo specialioji (B) dalis. [2012]. 20 p.
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autorius apie įkeltus dokumentus, sudarytas licencines sutartis; automa-
tiškai perduoti metaduomenis į eLABa paieškos portalą31.

eLABa mokslo ir studijų dokumentų statistikos ir ataskaitų formavi-
mo posistemėje įgyvendintos funkcijos: formuoti statistikos ir ataskaitų 
šablonus; generuoti statistinę informaciją ir ataskaitas spausdinimui, 
peržiūrai, išsaugojimui PDF, DOC(X), HTML, XLS(X) formatu iš 
naujai sukurtų eLABa metaduomenų posistemės modulių, dokumen-
tų sutapties nustatymo posistemės, talpyklos, eLABa paieškos portalo; 
atvaizduoti metaduomenų sąrašus metaduomenis išvedant pagal LST 
ISO 690 ir LST ISO 690-2 ir (ar) ISBD taisykles; užtikrinti statinių 
(veikiančių „vienu paspaudimu“) ir dinaminių (leidžiančių formuoti 
įvairius duomenų pjūvius) ataskaitų generavimo galimybę; formuoti 
statistiką ir ataskaitas iš visų eLABa mokslo ir studijų institucijų duo-
menų ir atskirai pagal institucijos duomenis, jų padalinius, autorių. Sis-
temoje realizuotos ataskaitų šablonų grupės: eLABa metaduomenų po-
sistemės studijų darbų, įvestų į talpyklą pagal įvairius dokumentų tipų, 
prieigos, paskirties, institucijų kriterijus, jų atsisiuntimų iš talpyklos sta-
tistika; įkeltų mokslo publikacijų statistika ir sąrašai pagal institucijas, 
jų padalinius, mokslininkus, mokslo sritis ir kryptis, publikacijų rūšis; 
statistikos ir aprašų formavimas pagal nustatytus ir kintančius Švietimo 
ir mokslo ministerijos reikalavimus; statistika apie dokumentų sutapties 
nustatymo faktus; eLABa paieškos portalo statistika apie talpyklos do-
kumentų paieškas ir atsisiuntimus pagal institucijas, dokumentų rūšis32.

eLABa talpyklos administravimo posistemėje realizuotos šios pa-
grindinės funkcijos: instituciniu lygmeniu valdyti institucijos el. objek-
tų įkėlimą, prieigą, pateikimą į talpyklą; kaupti ir peržiūrėti naudotojų 
atliktų veiksmų istoriją; importuoti ir administruoti institucinius kla-
sifikatorius, institucijų darbuotojų ir studentų duomenis, Lietuvos na-
cionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Autoritetinių įrašų duomenų 
bazės įrašus; instituciniu lygmeniu valdyti talpyklos naudotojų vaidme-
nis ir teises sistemoje33.

31 Vilniaus universitetas, UAB „Asseco Lietuva“. „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir 
plėtra“: Funkcinių reikalavimų specifikacija. 2 dalis, Versija <1.03>, 2014-02-25. 211 p.

32 Ten pat.
33 Ten pat.
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Dokumentų sutapties posistemės funkcionalumas leidžia patikrinti 
įkeltų į talpyklą dokumentų tekstų sutaptį su visais eLABa talpykloje 
saugomais dokumentais, taip pat realizuota galimybė integruoti pati-
kros funkcionalumą su išorinėmis dokumentų talpyklomis – atviromis 
žurnalų talpyklomis, institucijų rašto darbų bazėmis34. 

IŠVADOS

Kaip rodo moksliniai tyrimai ir eLABa atvejis, apibrėžti mokslo ir stu-
dijų darbų talpyklų funkcionalumą nėra paprasta, net jei nagrinėtume 
tik mokslinės komunikacijos procesų kontekste. Daroma prielaida, kad 
bazinis talpyklų funkcionalumas plečiamas pagal talpyklos savininko 
reikalavimus. eLABa talpykla akivaizdžiai realizuoja nacionalinį siekį 
vienoje informacinėje sistemoje registruoti, saugoti, tvarkyti visų šalies 
mokslo ir studijų institucijų mokslo ir studijų darbus bei ir teikti duo-
menis apie juos institucijų, jų padalinių, mokslininkų vertinimo tiks-
lais. Tačiau sykiu yra įgyvendintas funkcionalumas, leidžiantis spręsti ir 
institucijos poreikius – šiuo metu tai aiškiai liudija institucinių klasifika-
torių importo ir naudojimo sistemoje galimybės, priemonės instituciniu 
lygiu administruoti ir tvarkyti ne tik dokumentų, jų autorių duomenis, 
bet iki tam tikro lygmens pritaikyti dokumentų tvarkymo procesus pa-
gal institucijose nusistovėjusias praktikas.

Nustatytos tokios talpyklų plėtros tendencijos – dokumentų, duo-
menų ir jų metaduomenų įkėlimo automatizavimas, sąsajų su kitomis 
informacinėmis infrastruktūromis diegimas, duomenų automatinis iš-
traukimas ir jungimas, atskirų informacinių sistemų integracija, vienos 
sistemos funkcionalumo integravimas ir panaudojimas kitose sistemose. 
eLABa atveju per pastaruosius metus išspręstos duomenų ir procesų du-
bliavimo problemos integruojant visas nuo 1997 m. sukurtas mokslo ir 
studijų institucijų bibliotekų informacines sistemas ir duomenų bazes  

34 Vilniaus universitetas, UAB Affecto Lietuva. „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir 
plėtra“: „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“: Elektroninio plagiato aptiki-
mo sistema 4.0: sistemos specifikacija, 2014. 43 p. 
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į vieną nacionalinę informacinę infrastruktūrą ir išplečiant jos galimybes 
technologiniais ir procedūriniais sprendimais, naudojamais kitų šalių 
institucinėse talpyklose. Galima teigti, jog įgyvendinant projektą „eLABa  
integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ tai yra didžiausias pasiekimas. 
Tačiau vertinant mokslinės komunikacijos kontekste matyti, kad nėra 
realizuotos sąsajos su Švietimo ir mokslo ministerijos registrais ir klasi-
fikatoriais, nėra apibrėžtumo dėl mokslo vertinimui institucijose nau-
dojamų sistemų integracijos bei integracijos su nacionaliniu Mokslinių 
duomenų archyvu MIDAS, taip pat mokslinių tyrimų projektų finan-
savimą ir priežiūrą nacionaliniu mastu vykdančių institucijų – Mokslo, 
inovacijų ir technologijų agentūros, Mokslo ir studijų stebėsenos ir ana-
lizės centro, Lietuvos mokslo tarybos – informacinėmis infrastruktūro-
mis. Tai eLABa plėtros galimybės ateityje. 
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THE FUNCTIONALITY RANGE OF DIGITAL REPOSITORIES  
OF SCHOLAR AND SCHOLARSHIP WORKS: eLABa CASE

Dr. Jūratė Kuprienė 
S u m m a r y

To ensure scholarly communication processes digital repositories started to be developed 
twenty years ago. This was and still is done through installing software solutions for com-
piling and realizing customer (university, state, publisher, etc.) requirements. Basic func-
tions of digital repositories were to collect, preserve and disseminate the scholarly publica-
tions. Later new requirements and the respective functionality are gradually added to the 
fundamental ones. This article explores what features are defined for digital repositories in 
scientific research literature over the past 5 years. The aim of this analysis is to find out how 
to set up the functionality of digital repositories for scholarly communication. In addition 
the article describes the Lithuanian academic electronic library eLABa repository case, de-
livered by the Vilnius University Library with partners in 2014. The implemented eLABa 
repository functionality is described.  Basing on the research it is possible to predict that 
functional development of digital repositories in the near future should be directed mainly 
to: automated extraction of documents, data and their metadata from various resources in 
wide internet; interoperability realization of different information infrastructures acting 
in scholarly communication field (databases generated by researchers, researchers collab-
orative and social networking platforms, current research information systems, registries 
of researchers, institutional information systems, data repositories, publishing infrastruc-
tures, etc.); combination, compilation and integration of functionality of one information 
system to others.



Irena Krivienė
V U  b i b l i o te ko s  g en era l in ė  d ire ktorė

irena . kri v i en e @ m b.v u . l t

Dalia Mackelienė
V U  b i b l i o te ko s  Komun i k a c i j o s  s kyri us

da l i a . ma c ke l i en e @ m b.v u . l t

Romualda Fedosejevaitė
V U  b i b l i o te ko s  Komun i k a c i j o s  s kyri us

romua l da . f e d o s e j e va i te @ m b.v u . l t

Žmogiškųjų išteklių valdymas  
įgyvendinant organizacijos permainas:  

Vilniaus universiteto bibliotekos 
atvejo analizė

Straipsnis yra tiriamojo praktinio pobūdžio, atskleidžiantis Vilniaus universiteto biblio-
tekos veiksmus 2010–2014 metais, įgyvendinant struktūrines, personalo atnaujinimo ir 
technologines permainas. Apžvalgoje aptariamas išorinis bibliotekos kontekstas, konkre-
tūs vadybos sprendimai, padaryti siekiant efektyvaus organizacijos darbo ir sklandžios 
vidinės komunikacijos, teigiamo organizacijos klimato palaikymo. Straipsnio tiriamajam 
pagrindui naudojami duomenys surinkti atliekant reguliarų organizacinio klimato tyrimą.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i : organizacinis klimatas, pokyčių valdymas, žmogiškųjų 
išteklių valdymas, Vilniaus universiteto biblioteka

ORGANIZACINIO KLIMATO TYRIMŲ APŽVALGA

Organizacinio klimato sąvoka pradėta vartoti ketvirtajame praėjusio am-
žiaus dešimtmetyje ir šiandien ja dažniausiai apibūdinamas darbuotojų 
požiūris į savo organizaciją: įvykius joje, taikomas procedūras ir prakti-
kas1. Naujausi tyrimai taip pat akcentuoja asmeninę darbuotojų patirtį, –  

1 PATTERSON, Malcolm G., et al. Validaiting the organizational climate measure: links 
to managerial practices, productivity and innovation. Journal of Organizational Beha
viour, 2005, vol. 26, p. 379–408.
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už pačias organizacijos procedūras yra svarbesnis jų įgyvendinimas,  
tikėtinas ir stebimas kolegų elgesys bei sulaukiamos pasekmės – apdo-
vanojimai ar nuobaudos2. Psichologinis klimatas šį fenomeną perkelia į 
asmeninį lygmenį, kuriame organizacija ir darbo aplinka suskaidoma į 
afektinius ir vertinamuosius komponentus bei yra vertinama remiantis 
jų svarba kiekvienam darbuotojui3. Šias dvi – organizacinio ir psicholo-
ginio klimato – sąvokas svarbu atskirti. Kai yra kalbama apie visą orga-
nizaciją, vartojama organizacinio klimato, o kai apie asmeninę darbuo-
tojų patirtį – psichologinio klimato sąvoka4. Šiame tyrime kalbėsime 
apie organizacinį klimatą. 

Organizacinis klimatas yra orientuotas į elgesį – organizacija gali tu-
rėti kūrybišką, inovatyvų, saugų klimatą, kuris yra kuriamas palaikant 
kūrybiškumo, inovatyvumo ar saugumo apraiškas darbuotojų veiks-
muose. Nesvarbu, kokį klimatą pasirenka puoselėti organizacija, ji visų 
pirma turėtų rūpintis jo stiprumu. Klimatą silpnina nesuderintos ir ne-
nuoseklios procedūros, kai tvarkos ir organizacijos politika skiriasi nuo 
realių procesų5. 

Tyrėjai, pradėję nuo psichologinio visos organizacijos klimato ver-
tinimo, turėjo išspręsti prieštaringus klausimus, įnešusius nemažai pai-
niavos į klimato tyrimus ir pačią sąvoką6: kuo skiriasi organizacijos ir 
padalinio klimatas? Ar šias dvi dimensijas galima sujungti ir vertinti 
kartu? Kaip jos veikia viena kitą? Koks yra individo vaidmuo formuo-
jantis klimatui? Šiandien yra prieitas konsensusas – padalinio ir organi-
zacijos klimatas veikia vienas kitą, todėl jį galima vadinti bendru (angl. 
shared)7. O įvertinti organizacinį klimatą galima tik iš darbuotojų po-

2 SCHNEIDER, Benjamin; ENHART, Mark G.; MACEY, William H. Organization cli-
mate and culture. Annual Review of Psychology, 2013, vol. 64, p. 61–88.

3 JAMES, L. R.; JONES, A. P. Organizational climate: a review of theory and research. 
Psychological Bulletin, 1974, vol. 81, p. 1096–1112, cit. pgl. PATTERSON, išnaša 1.

4 CASTRO, Monia L.; MARTINS, Nico. The relationship between organisational climate 
and employee satisfaction in a South African information and technology organization. 
SA Journal of Industrial Psychology, 2010, vol. 36, no. 1, p. 1–9.

5 PATTERSON et al., išnaša 1.
6 REKAŠIŪTĖ-BALSIENĖ, Rita. Verslo organizacijų klimato įvertinimo galimybės. 

Psichologija, 2005, nr. 31, p. 86–100.
7 SCHNEIDER, ENHART, MACEY, išnaša 2.



 Ž M O G I Š KŲ J Ų  I Š T E K L I Ų  VA L DY M A S  Į G Y V E N D I NA N T  O R G A N I Z A C I J O S  P E R M A I NA S :   71 
 V I L N I AU S  U N I V E R S I T ETO  B I B L I OT E KO S  AT V E J O  A NA L I Z Ė

zicijos, todėl psichologinis klimatas tampa pamatu arba organizacinio 
klimato atspalviu. Darbuotojai atskiria tai, kas vyksta jų padalinyje ir 
visoje organizacijoje, ir iš savo padalinio jie tikisi daugiau sutarimo nei 
iš kitų organizacijos darbuotojų, tačiau kartu darbuotojai tikisi bendrų 
organizacijos procesų įgyvendinimo ir vienybės taikant apdovanojimų 
ir nuobaudų sistemas. Organizacijai yra naudinga, kad darbuotojai, dir-
bantys skirtinguose padaliniuose, vienodai vertintų bendrą organizaci-
jos klimatą. Natūralu, padalinių klimato vienodinimas yra sudėtingas 
procesas, tačiau organizacijai reikėtų stengtis, kad jis per daug nesiskirtų 
arba bent jau neatsidurtų skirtinguose kontinuumo galuose. 

Kodėl yra svarbu kalbėti apie organizacijos klimatą? Tyrimai atsklei-
džia šio konstrukto ryšį su organizacijos rezultatams svarbiais kintamai-
siais: pasitenkinimu ir įsitraukimu į darbą, įsipareigojimu organizacijai. 
O šie, savo ruožtu, kaip mediatoriai teigiamai veikia darbo rezultatus, 
pilietišką darbuotojų elgesį, neigiamai – mintis apie išėjimą iš darbo ir 
deviantinį elgesį8.

Klimato vertinimui organizacijoje naudojamos įvairios skalės ir įran-
kiai. Šiame tyrime bus remiamasi M. G. Pattersono ir jo kolegų (2005)9 
sukurtu organizacijos klimato vertinimo instrumentu. 

Tyr imo uždavinia i : 
1. Atlikti VU bibliotekos 2009–2014 metų organizacinio konteks-

to apžvalgą.
2. Ištirti VU bibliotekos klimatą 2013 metais.
3. Palyginti 2010 ir 2013 metais atliktų tyrimų duomenis.
4. Apžvelgti praktinius veiksmus / priemones, kurios buvo taikytos 

siekiant efektyvaus žmogiškųjų išteklių valdymo įgyvendinant 
organizacijos pokyčius.

8 RADNHAWA, Gurpteet; KAUR, Kuldeep. Organizational climate and its correliates. 
Review of literature and a proposed model. Journal of Managment Research, January–
March, 2014, vol. 14, no. 1, p. 25–40.

9 PATTERSON et al., išnaša 1.
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ORGANIZACIJOS KONTEKSTAS IR  
PASIRENGIMAS PERMAINOMS

Dar šeštajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Kurtas Lewinas10 teigė, 
kad pasireiškiantis elgesys labiausiai priklauso nuo aplinkos, kurią su-
gebame sukurti. Elgesį K. Lewinas apibrėžė formule: B = f (P, E), čia 
P  reiškia asmenį, o E – aplinkas. Organizacijų psichologai ir tyrėjai, 
pavyzdžiui, G. Radhawa ir K. Kaur11, šią formulę pritaikė organizaci-
niam klimatui, naudodami analogišką darbo aplinkos ir rezultatų są-
sają. Reikia nepamiršti, kad į aplinką negalima žiūrėti siaurai, – pats 
K. Lewinas vartojo daugiskaitą – aplinkas. Tai reikštų, kad organizacijos 
klimato negalime vertinti neatsižvelgdami į vidinę pačios organizacijos 
aplinką, ir į tai, kas ją supa ir veikia. Todėl VU bibliotekos tyrimo duo-
menis reikėtų interpretuoti pagal bendrą situaciją Lietuvoje, Vilniaus 
universitete bei pačioje bibliotekoje. Taigi, norėdami nepamiršti organi-
zacijos išorinio ir vidinio konteksto, turime paminėti keletą pagrindinių 
2009–2014 metų įvykių:

• Lietuvoje:
 � 2008–2009 metais prasidėjusi ekonominė krizė;
 � 2012–2013 metais vykstantis ekonomikos atsigavimas po krizės.

• Vilniaus universitete: 
 � Universiteto reakcija į ekonominę krizę – mažinamas biudžetas 

(asignavimas iš valstybės); 
 � Universitetas užima lyderio poziciją šalyje pagal teigiamai įver-

tintų ir finansuojamų ES struktūrinės paramos projektų skai-
čių ir jų finansinę išraišką;

 � Kuriama mokslo, studijų ir verslo slėnių infrastruktūra;
 � Universitetas sėkmingai įgyvendino pirmąjį švietimo sektoriuje 

tokios finansinės aprėpties ESF projektą „Nacionalinis atviros 
prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras“; 

 � Aukščiausios Universiteto vadovybės pasikeitimas.

10 LEWIN, Kurt. Lauko teorija socialiniuose moksluose. Vilnius: VU Specialiosios psi-
chologijos laboratorija, 2007. 375 p. 

11 RADNHAWA, KAUR, išnaša 7.
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• Vilniaus universiteto bibliotekoje:
 � Fakultetų bibliotekos įsiliejo į bendrą bibliotekos struktūrą, 

Mokslo muziejus atsiskyrė nuo bibliotekos, Filosofijos ir Orien-
talistikos skaityklos perkeltos į Centrinę biblioteką (toliau – CB), 
panaikinta Bendroji ir į jos vietą perkelta Filologijos skaitykla, 
į biblioteką integruotas Saulėtekio informacijos centras (SIC). 
Atlikta bibliotekos etatų analizė ir bibliotekos restruktūrizacija: 
Parodų organizavimo ir muziejinių rinkinių skyrius sujungtas su 
Komunikacijos ir informacijos skyriumi, sukurtas naujas Pro-
jektų ir administravimo skyrius. Pasikeitė Adomo Mickevičiaus 
muziejaus, Bibliografinių išteklių rengimo skyriaus pavaldumas. 

 � Pasikeitė Informacijos paslaugų centro, Vartotojų aptarnavi-
mo, Komunikacijos ir informacijos, Rankraščių, Elektroninių 
paslaugų skyrių vedėjai.

 � Kartu su visais bibliotekos darbuotojais naujai suformuota 
organizacijos misija, išgrynintos esminės VU bibliotekos ver-
tybės. Suburtos strategijos formavimo, informacijos išteklių, 
personalo plėtros, paslaugų darbo grupės.

 � Komunikacijos ir informacijos skyriuje įsteigta pozicija, skirta 
organizacijos psichologui, pradėti vykdyti metiniai pokalbiai 
(iš pradžių laisvos formos, vėliau sukurta tvarka). Daug dėme-
sio skirta su Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro 
(toliau – MKIC) atidarymu susijusiai personalo plėtros veiklai. 
Formalizuoti personalo valdymo procesai. Peržiūrėti ir atnau-
jinti darbuotojų atrankos ir naujai priimtų darbuotojų socia-
lizacijos procesai. Parengta savanoriškos veiklos bibliotekoje 
tvarka ir pradėti priimti savanoriai. 

 � Dėl krizės sumažinti atlyginimai (5 proc.), vėliau, atsižvelgiant 
į gerėjančią ekonominę situaciją, kultūros darbuotojams atlygi-
nimai buvo padidinti.

 � Organizuoti jubiliejiniai 440 metų renginiai, pradėta dalyvauti 
VU Karjeros dienų renginiuose, kuriuose esami ir būsimi stu-
dentai turi progą susipažinti su darbo VU bibliotekoje speci-
fika ir galimybių įvairove. Visais metais išlaikytas maksimaliai  
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didelis ekskursijų ir bibliotekoje organizuojamų vidinių ir išo-
rinių renginių skaičius.

 � Vykdytos CB patalpų (skaityklų, darbo kabinetų, koridorių, 
laiptinės) rekonstrukcijos, pastatytas ir atidarytas MKIC, į kurį 
persikėlė dirbti dalis bibliotekos darbuotojų (apie 70 žmonių).

 � Dar 2010 metais būsimų permainų akivaizdoje bibliotekos 
vadovybė iškėlė tikslą palaikyti ir stiprinti bibliotekos žmogiš-
kuosius išteklius – jos darbuotojus. Siekiant ištirti esamą dar-
buotojų nuomonę apie vidinius organizacijos procesus, buvo 
pasitelktas organizacijos klimato tyrimas. Šį tyrimą rekomen-
duojama atlikti kas kelerius metus, tad biblioteka apsisprendė 
tai daryti kas 2–3 metus ir stebėti reguliaraus tyrimo duomenis. 
Organizacinio klimato tyrimas VU bibliotekoje atliktas du kar-
tus – 2010 ir 2013 metais. Toliau bus analizuojami 2013 me-
tais atlikto organizacinio klimato tyrimo duomenys. 

TYRIMO METODIKA

Tiriamieji

2013 metų tyrime dalyvavo 175 iš 230 bibliotekos darbuotojų, tai suda-
ro 76 proc. visų bibliotekos darbuotojų. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas 
pagal lytį: 142 (81 proc.) moterys ir 33 (19 proc.) vyrai.

Tyrimas skirtas visiems bibliotekos padaliniams. Dėl su anonimišku-
mu susijusių priežasčių tyrime nedalyvavo:

• Adomo Mickevičiaus muziejaus darbuotojos (be vedėjo, skyrius 
turi tik 2 darbuotojus);

• darbuotojai, dirbantys bibliotekos projektuose; 
• bibliotekos direktorės, kurios yra tyrimo užsakovės.
Dalyvių pasiskirstymas pagal padalinius matomas 1 lentelėje.

Tirti klimato aspektai

Organizacijos klimatas tirtas septyniolikoje sričių, kurios sudaro ke-
turis faktorius:
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Ž m o n i ų  s a n t y k i a i :
1. Savarankiškumas – darbuotojų galimybė priimti su savo darbu 

susijusius sprendimus savarankiškai.
2. Integracija – kiek sklandžiai, glaudžiai vyksta skirtingų skyrių 

bendradarbiavimas.
3. Darbuotojų įtraukimas – kiek bibliotekoje yra dalijamasi infor-

macija, atsiklausiama darbuotojų nuomonės priimant su jų darbu 
susijusius sprendimus.

4. Tiesioginio vadovo parama – kiek darbuotojai jaučia, jog tiesioginis 
vadovas pasiekiamas, supranta savo darbuotojus, yra patikimas.

5. Ugdymas – kiek darbuotojai pozityviai vertina ugdymo galimybes 
bibliotekoje.

6. Rūpinimasis darbuotojais (gerovė) – darbuotojų jaučiamas biblio-
tekos rūpestis jais, dėmesys jų poreikiams.

V i d i n i a i  p r o c e s a i :
7. Formalumai – kiek bibliotekoje svarbu laikytis normų, vidinių 

taisyklių.
8. Tradiciškumas (sąstingis) – kiek bėgant metams bibliotekos darbo 

būdai yra nepakitę, atsparūs pokyčiams.

1 LENTELĖ. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal padalinius

Padalinys Tyrimo dalyvių skaičius
Bibliografinių išteklių rengimo skyrius 5 (2,9 proc.)
Elektroninių paslaugų skyrius 7 (4 proc.)
Eksploatacijos skyrius 16 (9,1 proc.)
Rankraščių skyrius 12 (6,9 proc.)
Informacijos išteklių formavimo skyrius 29 (16,5 proc.)
Komunikacijos ir informacijos skyrius 6 (3,4 proc.)
Mokslinės informacijos duomenų skyrius 3 (1,7 proc.)
Projektų ir administravimo skyrius 3 (1,7 proc.)
Restauravimo skyrius 19 (10,9 proc.)
Retų spaudinių skyrius 7 (4 proc.)
Skaitmeninimo skyrius 3 (1,7 proc.)
Spaudinių saugojimo skyrius 9 (5,1 proc.)
Vartotojų aptarnavimo skyrius 41 (23,4 proc.)
Vedėjai 15 (8,6 proc.)
Iš viso: 175 (100 proc.)
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A t v i r o s  s i s t e m o s :
9. Inovacijos ir lankstumas – kiek biblioteka prisitaiko prie besikei-

čiančios aplinkos, yra atvira naujiems problemų sprendimo bū-
dams.

10. Dėmesys išorei – kiek organizacija reaguoja, skiria dėmesio išorės 
tendencijoms, galimybėms, vartotojų aptarnavimo gerinimui.

11. Reflektyvumas – kiek biblioteka peržiūri veiklas, tikslus, keičia 
darbo metodus, siekdama reaguoti į besikeičiančią aplinką.

T i k s l o  s i e k i m a s :
12. Darbuotojų pastangos – kiek darbuotojai deda ir yra pasirengę 

dėti pastangų į savo atliekamą veiklą.
13. Organizacijos tikslų žinojimas – kiek darbuotojai bibliotekoje 

žino apie organizacijos tikslus ir ateities planus.
14. Efektyvumas – kaip gerai bibliotekoje planuojami ir organizuoja-

mi darbai.
15. Grįžtamasis ryšys – darbuotojų gaunamos žinios apie atliktą darbą.
16. Spaudimas dirbti – apibūdina darbo krūvį organizacijoje, tempą, 

reikalavimą iš darbuotojų siekti išsikeltų tikslų.
17. Kokybė – organizacijos skiriamas dėmesys aukštam darbo rezulta-

tų standartui.

Tyrimo metodai

Tyrimo anketa sudaryta naudojantis organizacinio klimato klausimy-
nu (The Organizational Climate Measure, 2005)12. Klausimyną sudaro 
81 teiginys su 5 balų įvertinimų skale: 1 (nesutinku), 2 (iš dalies nesu-
tinku), 3 (nei sutinku, nei nesutinku), 4 (iš dalies sutinku), 5 (sutinku). 
Ties kiekvienu teiginiu reikėjo pasirinkti labiausiai tinkantį atsakymo 
variantą. Teiginiai sudaro 17 skalių, kurios sudaro 4 faktorius, tiriančius 
žmonių santykius, vidinius organizacijos procesus, sistemų atvirumą 
ir organizacinių tikslų žinojimą. Sukurti du anketos variantai: vienas 
darbuotojams, o antras vadovams. Vadovams buvo skirta papildoma su 
vadovavimo įgūdžių vertinimais susijusi skalė. 

12 PATTERSON et al., išnaša 1.
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Besirengiant tyrimui, peržiūrėtas klimato klausimyno vertimas į 
lietuvių kalbą, susisiekta su skalės autoriais, gautas leidimas naudotis 
instrumentu.

Tyrimo anketa dalyviams buvo platinama internetu. Tyrimo metu 
surinkti duomenys yra anonimiški ir konfidencialūs.

Duomenų tvarkymas

Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS (statistinis paketas socialiniams 
mokslams) 21-ąja versija. Skaičiuoti bendri visų bibliotekos darbuotojų 
rezultatai, taip pat rezultatai, gauti atskirose grupėse pagal padalinius. 
Be struktūriškai esamų skyrių, sudaryta atskira vedėjų grupė, į kurią 
patenka tiek skyrių, tiek centrų vedėjai. Tyrimo metu demografiniai 
respondentų duomenys rinkti bendrai statistikai, pagal juos imčių pa-
lyginimai nebuvo atliekami – skaičiuoti vidurkiai, standartiniai nuo-
krypiai, taikytas Stjudento t kriterijus (tik 2010 ir 2013 m. rezultatams 
palyginti).

Šioje apžvalgoje bus pateikti tik bendri tyrimo rezultatai ir jų palygi-
nimas su 2010 metais atlikto tyrimo bendrais rezultatais.

TYRIMO REZULTATAI

Šioje dalyje apžvelgiami bibliotekos klimato tyrimo rezultatai. Bendri 
rezultatai buvo gauti apskaičiuojant visų vertinimų vidurkį – visų tiria-
mųjų rezultatų suma dalijama iš tiriamųjų skaičiaus, todėl visose skalėse 
minimali reikšmė yra 1, o maksimali – 5. Pirmame paveiksle pateik-
ti 175 bibliotekos darbuotojų vertinimų vidurkiai, kurie svyruoja nuo 
2,50 iki 3,90. Aukščiausiai vertinamos sritys – Dėmesys išorei (3,87), 
Tiesioginio vadovo parama (3,88), Darbuotojų pastangos (3,90). Taigi 
galima teigti, jog darbuotojai mano biblioteką esant orientuotą į ją su-
pančią aplinką ir į vartotoją; pastarojo poreikiams skiriama gana daug 
dėmesio. Aukšti vadovo paramos balai rodo, kad dauguma vedėjų yra 
draugiški, suprantantys, palaikantys. Aukščiausią įvertį gauna Darbuo-
tojų pastangų sritis – tai reiškia, kad VU bibliotekos darbuotojai teigia 
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dedantys ar yra pasirengę dėti daug pastangų į savo atliekamą veiklą. Že-
miausios reikšmės – (bibliotekos, kaip organizacijos veikimo būdų) Tra-
diciškumas (sąstingis) (2,50) ir Efektyvumas (2,73). Tai reiškia, kad dar-
buotojai linkę sutikti su tuo, jog darbas bibliotekoje galėtų būti geriau 
organizuojamas, tai lemtų efektyvesnę bibliotekos, kaip organizacijos, 
veiklą. Žemi Tradiciškumo (sąstingio) įvertinimai rodo, kad darbuoto-
jai nesutinka su nuomone, jog bibliotekoje bijoma naujovių, pokyčiai 
vyksta lėtai, veikiama tik tradiciniais, patikrintais būdais.

1 PAV. Visų bibliotekos darbuotojų 17-os sričių įvertinimų vidurkių grafikas 
reikšmių didėjimo tvarka

Analizuojant kiekvieną vertinimo skalę, buvo atsižvelgta ir į atsaky-
mų standartinius nuokrypius (žr. 2 lentelę). Standartinis nuokrypis pa-
rodo, kiek faktinė reikšmė gali būti nutolusi nuo bendro vidurkio. Kuo 
standartinis nuokrypis didesnis, tuo reikšmės (šiuo atveju darbuotojų 
nuomonės) tiriamoje imtyje skirtingesnės. 

Mažesnis standartinis nuokrypis rodo mažesnį nuomonių skirtu-
mą. Bibliotekos darbuotojų nuomonė mažiausiai išsiskiria, kai kalbama 
apie Procesų formalizavimą (0,44) ir Darbuotojų pastangas (0,51), o 
labiausiai išsiskiria Vadovo paramos (0,90) ir Rūpinimosi darbuotojais 
klausimais (0,78). Norint šiuos skirtumus paaiškinti, verta prisiminti 
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teorinėje apžvalgoje minėtą organizacijos ir padalinių klimato išsisky-
rimą. Nuomonės mažiausiai išsiskiria formalizavimo klausimu – tuo, 
kuris visiems organizacijos darbuotojams yra vienodas ir vienodai taiko-
mas, todėl lengviausiai kontroliuojamas. Kalbant apie vadovo paramą ir 
rūpinimąsi darbuotojais, stipriai išauga tiesioginio vadovo asmenybinis 
vaidmuo. Šiuos kintamuosius organizacijai yra gana sunku kontroliuoti, 
o ypač suvienodinti. Juos, matyt, jau reikėtų skirti ne organizacijos, o 
skyriaus klimato sferai. 

Toliau analizuojant gautus organizacinio klimato duomenis, bus re-
miamasi klausimyno autorių pasiūlytu skalių skirstymu į keturias gru-
pes (faktorius). Faktorių įverčiai palyginami 2 paveiksle. 

Tolesnė tyrimo duomenų analizė bus daroma lygiagrečiai, aptariant 
praktines bibliotekos pritaikytas priemones bei siekiant gerinti bendrą 
organizacijos klimatą. 

2 LENTELĖ. Tyrimo dalyvių atsakymų standartiniai nuokrypiai tiriamose sri-
tyse

Sritis Bendras bibliotekos  
vidurkis (2013 metai)

Standartinis  
nuokrypis

Kokybė 3,73 0,72
Spaudimas dirbti 3,11 0,59
Grįžtamasis ryšys 3,45 0,63
Darbuotojų pastangos 3,90 0,51
Efektyvumas 2,73 0,70
Tikslai 3,55 0,58
Reflektyvumas 3,43 0,66
Dėmesys išorei 3,87 0,60
Inovacijos ir lankstumas 3,53 0,64
Tradiciškumas (sąstingis) 2,50 0,72
Procesų formalizavimas 3,75 0,44
Gerovė 3,36 0,78
Ugdymas 3,35 0,68
Vadovo parama 3,88 0,90
Darbuotojų įtraukimas 3,34 0,72
Integracija 3,77 0,57
Darbuotojų savarankiškumas 3,12 0,55
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Žmonių santykiai

Į šį faktorių patenka tokios vertintos sritys kaip Darbuotojų savarankiš-
kumas, Integracija, Darbuotojų įtraukimas, Tiesioginio vadovo parama, 
Ugdymas ir Rūpinimasis darbuotojais (gerovė). Žmonių santykių svar-
ba yra aktualus organizacinių psichologų tyrimų klausimas. Atlikti tyri-
mai leidžia teigti, kad žmonių santykiai yra susiję su darbuotojų elgesiu, 
nuostatomis, įgalinimu ir noru prisiimti atsakomybę. Ypač svarbus yra 
tiesioginio vadovo santykis su darbuotoju – jis siejamas su pasitenkini-
mu darbu, veiklos rezultatais ir darbo keitimo intencijomis13. Darbinių 
santykių kūrimui ir palaikymui yra svarbus darbuotojų lūkesčių žino-
jimas ir jų patenkinimas, vadovo ir kolegų pasitikėjimas, aiškių ribų 
nustatymas ir jų laikymasis, tinkamas darbų suteikimas, įtraukimas ir 
skatinimas reikšti savo nuomonę, susitarimų laikymasis, nuoseklus ir 
pastovus elgesys bei reakcijos14.

13 HARRIS, Kenneth; J. WHEELER, Anthony R.; KACMAR, K. Michele. Leader–member 
exchange and empowerment: Direct and interactive effects on job satisfaction, turnover 
intentions, and performance. The Leadership Quarterly, 2009, vol. 20, p. 371–382.

14 REINA, Dennis S.; REINA, Michelle L. Trust & Betrayal in the Workplace: Building Ef-

2 PAV. Visų bibliotekos darbuotojų įverčių vidurkių grafikas skirstant į ke-
turis faktorius 

 

3,47

3,13

3,61

3,41

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

Žmonių santykiai Vidiniai procesai Atviros sistemos Tikslo siekimas



 Ž M O G I Š KŲ J Ų  I Š T E K L I Ų  VA L DY M A S  Į G Y V E N D I NA N T  O R G A N I Z A C I J O S  P E R M A I NA S :   81 
 V I L N I AU S  U N I V E R S I T ETO  B I B L I OT E KO S  AT V E J O  A NA L I Z Ė

Kaip matyti iš 3 paveikslo, VU bibliotekos darbuotojai žmonių san-
tykių sritis vertina aukštai – nuo 3,12 (Darbuotojų savarankiškumas) 
iki 3,88 (Tiesioginio vadovo parama). Šie aukšti vertinimai galėtų būti 
paaiškinti keliomis personalo vadybos priemonėmis, kurios buvo nuo-
sekliai taikomos pastaruoju penkmečiu:

• darbo grupės . Besirengiant permainoms, natūraliai atsiradę nau-
ji darbai buvo perduoti darbo grupėms, į kurias jungtis pakviesti įvairių 
skyrių ir pareigybių darbuotojai. Į organizacijos priimamų sprendimų 
svarstymą įtraukta skirtingų skyrių darbuotojų, siekiant, kad permai-
nos būtų priimtinos visai bibliotekos bendruomenei. Aktualius klausi-
mus sprendė Informacijos išteklių darbo grupė, Personalo plėtros darbo 
grupė, Paslaugų darbo grupė, o strateginius sprendimus darė Strateginė 
darbo grupė, sudaryta iš bibliotekos direktorių, kitų darbo grupių va-
dovų, strateginėms bibliotekos veikloms vadovaujančių skyrių vadovų;

• darbuotojų kva l i f ikac i jos  tobul inimas : bibliotekos or-
ganizuoti mokymai. Įvairios permainos skatino nemažai dėmesio skir-
ti darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Bendradarbiaujant su Filosofijos 
fakulteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros dėstytojais, 
bibliotekos vadybininkams surengtas mokymų ciklas „Komunikacija 

fective Relationships in Your Organization. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 
2006.

3 PAV. Žmonių santykių faktoriaus įvertinimai
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vadovo pažangai“, Vartotojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams skirti 
mokymai „Efektyvus darbas su vartotojais. Konfliktinių situacijų valdy-
mas“, Vartotojų aptarnavimo skyriaus informacinio stalo darbuotojams 
suorganizuoti mokymai „Efektyvus darbas: sudėtingų ir konfliktinių 
situacijų valdymas“ bei seminaras bibliotekos vadovams „Pokyčiai or-
ganizacijoje“. Bibliotekos darbuotojai taip pat skatinami savarankiškai 
tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose, seminaruose, stažuotis 
Lietuvos ir užsienio bibliotekose;

• v id inė  komunikaci ja : susirinkimai bibliotekoje. Siekiant 
sklandaus informacijos tekėjimo, peržiūrėta žinių ir informacijos per-
davimo schema. Kartą per savaitę vadovai dalyvauja vedėjų susirinki-
me, žinias iš jo perduoda skyriaus susirinkimuose. Jų metu darbuotojai 
informuojami apie bibliotekoje vykstančius darbus, patys darbuotojai 
turi galimybę kelti ir užduoti klausimus savo tiesioginiam vadovui, o šis 
vėliau su jais supažindina per vedėjų susirinkimą. Kartą per ketvirtį bi-
blioteka rengia bendrą visų darbuotojų susirinkimą, kuriame tiesiogiai 
pristatomos naujovės, darbo planai ir bibliotekos ataskaitos;

• v id inė  komunikaci ja ,  t radic i jų  puose lė j imas . Stiprinant 
bibliotekos darbuotojų bendruomeniškumą, skatinant darbuotojų, dir-
bančių skirtingose bibliotekos pastatuose, ryšius, rengiami susitikimai, 
tradicinės bibliotekos šventės: šv. Kalėdų vakaro metu apdovanojami 
darbo jubiliejus švenčiantys žmonės, paskutinę vasaros savaitę vyksta 
bibliotekos darbuotojų šventė „Festum nostrum“.

Vidiniai procesai

Į vidinių procesų faktorių patenka šios klimato sritys: Procesų formali-
zavimas ir Tradiciškumas (sąstingis). Procesų formalizavimas yra svar-
bus norint apibrėžti organizacijos subjektų atsakomybių ribas ir stiprinti 
darbuotojų atsakaitomybės jausmą bei vidinių procesų supratimą, sie-
kiant išvengti individualių ir pasikartojančių klaidų15. Kai kurie tyrimai 

15 PATEL, Pankaj C. Role of manufacturing flexibility in managing duality of formaliza-
tion and environmental uncertainty in emerging firms. Journal of Operations Manage
ment, 2011, vol. 29, p. 143–162.
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net atskleidžia teigiamą formalizavimo ryšį su pasitenkinimu darbu16. 
Tačiau teigiami aspektai sumenksta tada, kai formalizavimo laipsnis 
tampa per didelis – organizacija nebegali efektyviai taikytis prie besikei-
čiančios aplinkos, mažėja efektyvumas bei darbuotojų pasitenkinimas 
darbu, stiprėja organizacijos sąstingis17. 

Iš 4 paveikslo matyti, kad šių sričių vertinimai bibliotekoje gerokai 
skiriasi. Viena vertus, procesų formalizavimui skiriamas labai aukštas įver-
tis. Kita vertus, sričiai, kuri pavadinta tradiciškumu, skiriamas vienas iš 
žemiausių įverčių, tad būtų galima teigti, kad bibliotekos procesų for-
malizavimas netrukdo organizacijai būti lanksčiai, keistis. Žemi Tradiciš-
kumo (sąstingio) įverčiai rodo, kad darbuotojai nesutinka su nuomone, 
kad bibliotekoje bijoma naujovių, pokyčiai vyksta lėtai, veikiama tik tra-
diciniais, patikrintais būdais. Biblioteka ėmėsi sąmoningų veiksmų, kad 
pasiektų teigiamų formalizavimo rezultatų ir išlaikytų pusiausvyrą:

• personalo  va ldymo procesų formal izav imas . Besirengiant 
naujo pastato atidarymui, neišvengiamam pokyčiui, buvo nuspręsta 
peržiūrėti, atnaujinti ir aprašyti bibliotekoje vykstančius procesus. Per šį 
laiką buvo sukurtos būtent bibliotekai skirtos personalo atrankos, naujų 
darbuotojų adaptacijos, darbo atlikimo vertinimo, darbuotojų ugdymo 
ir kvalifikacijos kėlimo, praktikos organizavimo, savanoriškos veiklos 

16 RAI, Gauri S. Job satisfaction among long-term care staff: Bureaucracy isn’t always bad. 
Administration in Social Work, 2012, vol. 37, no. 1, p. 90–99.

17 PATEL, išnaša 15.

4 PAV.  Vidinių procesų faktoriaus vertinimai
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organizavimo tvarkos. Šios tvarkos yra nuosekliai įgyvendinamos visuo-
se bibliotekos padaliniuose, apie jų įgyvendinimo rezultatus darbuotojai 
yra informuojami, esant poreikiui, tvarkos yra atnaujinamos;

• nauj i  darbo metodai  – nors VU biblioteka kartu su Vilniaus 
universitetu yra viena seniausių Lietuvoje veikiančių organizacijų, joje nuo-
lat ieškoma, kaip modernias technologijas, naujus darbo metodus taikyti 
kasdieniame darbe. Per pastaruosius penkerius metus bibliotekoje įdiegtos 
naujovės: interaktyvus bibliotekos gidas, „Redmine“ darbų registravimo 
sistema, bibliotekos vidinis intranetas „VUBnetas“. Taip pat reikia nepa-
miršti tokių darbo organizavimo būdų kaip darbo grupės, debesijos tech-
nologijų principais veikiančio kompiuterių tinklo. Neformali komunikacija 
vyksta saityno 2.0 technologijomis: ne tik vartotojams, bet ir darbuotojams 
informacija apie bibliotekoje vykstančius renginius ir svarbesnius įvykius 
lengvai pasiekiama per tinklaraštį ar socialinį tinklalapį „Facebook“. Nuo 
2010 metų kas mėnesinį leidžiamas elektroninis vidinis laikraštis darbuo-
tojams „Raketa“, kurio tikslas – mažiau formaliai ir draugiškai pažvelgti į 
bibliotekos vidinį gyvenimą, pasidalyti idėjomis, informacija apie nuveik-
tus darbus, pasveikinti kolegas, pasidžiaugti laimėjimais. Kiekvienas nau-
jienlaiškio numeris prasideda vienos iš bibliotekos direktorių žodžiu, skirtu 
darbuotojams. Tradiciškai skelbiamas interviu su naujai bibliotekoje dirbti 
pradėjusiais darbuotojais, skyriai pristato savo naujienas, kviečiama daly-
vauti konkursuose. „Raketoje“ išlaikomas balansas tarp naujienų iš MKIC 
ir CB bei fakultetų, paveldo bei inovacijų sričių.

Atviros sistemos

Prie atvirų sistemų faktoriaus priskiriamos Inovacijų ir lankstumo, Dė-
mesio išorei ir Reflektyvumo sritys. Atvirumas organizacijai leidžia ras-
ti ir įgyvendinti naujas idėjas ne tik pasitelkiant vidinius išteklius, bet 
ir pasinaudojant išorinėmis galimybėmis. Tačiau kartu su neribotomis 
galimybėmis atvirumas atsineša pagrįstas ir nepagrįstas baimes dėl inte-
lektinės nuosavybės ir žmogiškųjų išteklių, inovacijų pritaikomumo18. 

18 DAHLANDER, Linus; GANN, David M. How open is innovation? Research Policy, 
2010, vol. 39, p. 699–709.
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Atvirumui labai svarbi išorinė skaidri ir teisinga komunikacija, ne tik 
kuriant atviros organizacijos įvaizdį, bet ir siekiant pasinaudoti už orga-
nizacijos ribų esamais ištekliais, idėjomis ir galimybėmis19. Iš 5 paveiks-
lo matyti, kaip bibliotekos darbuotojai vertina atvirų sistemų faktorių.

Šie gana aukšti įverčiai leidžia teigti, kad biblioteka yra lanksti, į 
aplinką reaguojanti organizacija, kuri stengiasi peržiūrėti savo veiklas 
ir prisitaikyti prie aplinkos poreikių ir pokyčių. Tokį įvertinimą galima 
paaiškinti tikslingai dedamomis bibliotekos pastangomis šiose srityse: 

• modernios  pas laugos . Verta paminėti, kad besirengiant naujo 
bibliotekos pastato projektui, VU bibliotekos darbuotojams teko išana-
lizuoti, kokius sprendimus darė analogiškus centrus kuriantys kitų ša-
lių kolegos. Remiantis šia analize, geriausios praktikos pavyzdžiai buvo 
diegiami ir VU bibliotekoje. Buvo aplankyta ne viena dešimtis naujų 
bibliotekų, kurių veikla buvo analizuojama šiomis kryptimis: paslaugų 
įvairovė ir įvairių vartotojų grupių poreikių tenkinimas, vartotojų aptar-
navimo kokybė, vienos bibliotekos darbas dviejuose pastatuose, paslau-
gos mokslui, studijoms ir verslui, bibliotekos skaitmeniniame amžiuje, 
erdvių režisavimas bendravimui ir moksliniam komunikavimui, biblio-
teka – traukos objektas, kultūros ir socialinio gyvenimo centras; 

19 BAGA, Tünde; GEBERT, Diether. Openness and innovation within organizations – an 
empirical analysis of the transformation process of Romanian enterprises. Journal for 
East European Management Studies, 2005, vol. 10, iss. 2, p. 107–130.

5 PAV. Atvirų sistemų faktoriaus vertinimai
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• i šor inė  komunikaci ja . Permainų metu ypatingas dėmesys 
skirtas projekto viešinimui, tikslingai į specifines žmonių grupes orien-
tuotai komunikacijai. Šiam tikslui pasiekti buvo pasitelktos šiuolaikinės 
technologijos – socialiniai tinklai, kuriamos reklaminės kampanijos, fil-
mukai. Kalbant apie dėmesio išorei sritį, svarbu paminėti ir nuolatinį 
bendravimą su studentais bei universiteto bendruomene: bibliotekos 
vadovybės aktyvų dalyvavimą VU valdymo procesuose, vykdomas stu-
dentų apklausas apie jų poreikius ir bibliotekos darbo vertinimą, biblio-
tekos nuoseklų darbą su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe;

• VU bibl ioteka  –  ge idž iamas  darbdavys . Bibliotekoje nuo-
sekliai palaikomos ir tobulinamos įvestos personalo valdymo tvarkos – 
darbuotojų atrankos ir adaptacijos, darbo veiklos vertinimo bei kvalifi-
kacijos kėlimo aprašai. Vykstančių pokyčių kontekste biblioteka sulaukė 
gausaus norinčių dirbti bibliotekoje žmonių susidomėjimo abiem atve-
jais: kai buvo skelbiami vieši konkursai ir siunčiant savo pasiteiravimą 
apie laisvas darbo vietas nesant atrankų. Vien 2013 metais bibliotekos 
CV duomenų bazė pasipildė daugiau kaip 500 gyvenimo aprašymų, 
2014 metais norinčių darbintis bibliotekoje skaičius viršijo 450. Laikas, 
skirtas tinkamų, reikiamas kvalifikacijas turinčių darbuotojų atrankai, 
atsiperka – tinkamai atrinkti darbuotojai ne tik puikiai dirba, bet ir 
vėliau rekomenduoja aukštos kvalifikacijos kolegas, praktikantus, sava-
norius. Reikia paminėti, jog 2014 metais bibliotekoje sėkmingai pradė-
jo dirbti pirmi trys savanoriai, kurių darbas organizuojamas remiantis 
Savanoriškos veiklos Vilniaus universiteto bibliotekoje organizavimo 
tvarkos aprašu. Džiugu, jog VU biblioteka – pirmasis VU padalinys, 
priimantis savanorius. Bibliotekoje naudingo darbo randa skirtingo am-
žiaus, patirčių bei išsilavinimo žmonės, norintys savo darbu prisidėti 
prie VU bibliotekos veiklos;

2012 m. pavasarį VU biblioteka pirmą kartą dalyvavo VU Karjeros 
dienų renginiuose, kuriuose esami ir būsimi studentai – potencialūs VU 
bibliotekos darbuotojai – turėjo progą plačiau susipažinti su darbo šioje 
bibliotekoje specifika ir galimybių įvairove. Dalyvavimas VU Karjeros 
dienose tapo tradiciniu bibliotekos viešinimo renginiu.
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Tikslo siekimas

Tikslo siekimo faktorius susideda iš klimato aspektų: Organizacijos 
tikslų žinojimo, Efektyvumo, Darbuotojų pastangų, Grįžtamojo ryšio, 
Spaudimo dirbti ir Kokybės. Neabejotinai visi šie aspektai yra ypač svar-
būs organizacijai. Tikslų žinojimas ne tik siejamas su darbuotojų pasi-
tenkinimu darbu ir mažesniu stresu, bet ir leidžia užtikrinti efektyvumą 
ir didina bendrumo jausmą, nes visų darbuotojų pastangos tikslingai 
dedamos siekiant tų pačių tikslų20. Kartu su efektyviu grįžtamuoju ryšiu 
yra pasiekiamas bendradarbiavimas ir atvira komunikacija, palaikanti 
darbuotojų motyvaciją. Tikslo siekimo aspektai leidžia organizacijai būti 
efektyviai, lanksčiai, diegti inovacijas21. Šiam faktoriui ypatingą reikšmę 
turi darbuotojų vertinimas – tai, kaip yra atliekamas vertinimo proce-
sas, kur naudojami rezultatai ir kokių veiksmų imamasi po vertinimo, 
neabejotinai siejasi su darbo rezultatais ir organizacijos tikslų siekimu22.

Bibliotekos darbuotojų Tikslo siekimo faktoriaus vertinimai pavaiz-
duoti 6 paveiksle. Kalbant apie Spaudimą dirbti, tikriausiai būtų sunku 
nustatyti, koks įvertis šioje skalėje yra aukščiausias ar labiausiai pagei-
daujamas – tai priklauso nuo kiekvienos organizacijos atskirai. Tačiau 
žvelgiant į tyrimo metu gautą įvertį (6 pav.) galima teigti, kad jis yra nei 
teigiamas, nei neigiamas. Įvertinimas optimalus, jis pasiekiamas geru 
vadybininkų darbu. Labiausiai išsiskiria žemas Efektyvumo vertinimas, 
kurį analizuojant reikia paminėti pačios skalės trūkumą. Efektyvumo 
kintamajam skirti teiginiai galėjo būti suprasti ir vertinami dviprasmiš-
kai dėl savo dvilypumo, pavyzdžiui, teiginys: „Viskas bibliotekoje vyktų 
greičiau, jeigu būtų mažiau mąstoma ir daugiau daroma“, susideda iš 

20 CAILLIERA, James Gerard. Does Public Service Motivation Mediate the Relationship 
between Goal Clarity and both Organizational Commitment and Extra-Role Behav-
iours? Public Management Review, 2014, vol. 26, p. 1–19.

21 PERALTA, Carlos Ferreira et al. Innovation processes and team effectiveness: The role 
of goal clarity and commitment, and team affective tone. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 2015, vol. 88, no. 1, p. 80–107.

22 KIROVSKA, Zanina; QOKU, Nedzmije. System of employee performance assessment, 
factor for sustainable efficiency of organization. Journal of Sustainable Development, 
2014, vol. 5, iss. 11, p. 25–51.
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kelių dalių – mąstymo ir darymo, tad darbuotojas gali norėti pritarti tik 
vienam, o ne abiem veiksmams. Apibendrinantis žodis „viskas“ irgi su-
teikia šiam teiginiui netikslumo. Tačiau net ir įvardijus skalės trūkumus 
verta atkreipti dėmesį į bibliotekos veiklos planavimo ir organizavimo 
būdus. Kitų kintamųjų gana aukšti rezultatai leidžia vertinti biblioteką 
kaip organizaciją, kurioje darbuotojai noriai deda pastangas į savo atlie-
kamą veiklą, iš savęs ir aplinkos reikalauja darbo rezultatų ir kelia sau 
aukštus veiklos kokybės standartus. Gero organizacijos tikslų žinojimo 
ir grįžtamojo ryšio organizacija siekia šiais būdais:

• organizac i jos  f i losof i jos  i šgryninimas . 2012 metų vidu-
ryje rengdamasi naujo bibliotekos pastato atidarymui biblioteka daug 
dėmesio skyrė organizacijos filosofijos išgryninimui bei jos komunikavi-
mui. Pasitelkus visos bibliotekos darbuotojus, naujai suformuota orga-
nizacijos misija, išgrynintos esminės VU bibliotekos vertybės (tradicijos, 
atsakomybė, partnerystė, atvirumas, veržlumas), išrinktas organizacijos 
dvasią atitinkantis šūkis „In corpore“;

• met inia i  darbo ver t inimo pokalbia i . Kartą per metus kiek-
vienas bibliotekos darbuotojas susitinka su savo tiesioginiu vadovu in-
dividualiam pokalbiui. Metinis pokalbis turi du pagrindinius tikslus: 
aptarti ir įvertinti praėjusių metų darbuotojo veiklos rezultatus bei tu-

6 PAV. Tikslo siekimo faktoriaus vertinimai
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rimus įgūdžius / gebėjimus ir iškelti naujus veiklos bei kvalifikacijos to-
bulinimo tikslus ir uždavinius ateinantiems metams. Svarbu paminėti, 
kad tokie pokalbiai svarbūs kuriant ir stiprinant abipusį darbuotojo ir jo 
tiesioginio vadovo ryšį, darbuotojo galimybę keisti ir gerinti savo darbo 
sąlygas, siūlyti inovacijas ir teikti pasiūlymus;

• v id inė  komunikaci ja . Grįžtamajam ryšiui ir bibliotekos tikslų 
sklaidai aktyviai naudojamos vidinės komunikacijos priemonės (bendri 
susirinkimai, naujienlaiškiai ir kt.), aptartos analizuojant ankstesnius 
faktorius, todėl šioje dalyje nebebus kartojamos. 

Bendrų bibliotekos 2010 ir 2013 metų klimato 
tyrimo rezultatų palyginimas

Turime galimybę palyginti 2010 ir 2013 metais vykdyto klimato tyri-
mo rezultatus. Iš 7 paveiksle pavaizduotų duomenų matome, kad skalių 
įverčiai skirtingais metais yra panašūs.

Daugumos skalių 2013 metų įverčiai yra kiek žemesni. Tiesa, efek-
tyvumo, gerovės ir ugdymo skalių įverčiai yra aukštesni 2013 metais 
nei 2010 metais. Tai galima vertinti kaip silpną vykstančių permainų 
padarinio išraišką ar daryti diskusinę prielaidą, kad, pasisėmę patirties 

7 PAV. Visų bibliotekos darbuotojų 17-os sričių įverčių 2010 ir 2013 metų 
vidurkių palyginimas
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iš kitų bibliotekų, darbuotojai pasidarė kritiškesni patys sau ir aplinkai. 
Visgi, lyginant 2013 ir 2010 metų tos pačios skalės įverčius (Stjudento 
t kriterijus taikytas abiejų imčių lyginimui), statistiškai reikšmingo skir-
tumo nerasta. 

TYRIMO IŠVADOS

1. Vilniaus universitetas ir Vilniaus universiteto biblioteka 2009–
2014 m. patyrė didelių permainų: universitete pasikeitė aukš-
čiausioji vadovybė, biblioteka atidarė antrą pastatą, taip pat vyko 
vedėjų kaita ir kt. Šios permainos, be abejonės, atliko svarbų vai-
dmenį bibliotekos veikloje, paskatino ją peržiūrėti personalo poli-
tiką, diegti naujoves.

2. Bibliotekos darbuotojai geriausiai įvertinto Atvirų sistemų faktorių. 
Aukščiausiai vertintos sritys: Dėmesys išorei, Tiesioginio vadovo 
parama ir Darbuotojų pastangos. Žemiausios reikšmės: bibliotekos 
kaip organizacijos veikimo būdų Tradiciškumas (sąstingis) ir Efek-
tyvumas. Šie įvertinimai pasiekti tikslingu bibliotekos darbu klima-
to palaikymo ir personalo veiklos gerinimo srityje.

3. Lyginant 2013 metų tyrimo rezultatus su 2010 metais atlikto ty-
rimo rezultatais, teigtina, kad 2013 metais organizacijos klimatas 
išliko palyginti stabilus. Galima teigti, jog tikslingi bibliotekos 
veiksmai, susiję su personalo valdymu, prisidėjo prie pokyčių val-
dymo ir padėjo išlaikyti organizacinio klimato stabilumą. 
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MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES  
IN ORGANIZATION AT THE TIME OF CHANGE:  

CASE STUDY OF VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY 
Irena Krivienė, Dalia Mackelienė, Romualda Fedosejevaitė

S u m m a r y

The article presents and analyses actions taken by VU Library, implementing the structur-
al, personnel and technological changes in 2010–2014. It describes external and internal 
library contexts, specific management decisions made while seeking effectiveness, smooth 
internal communication, and positive organizational climate. The article is based on regu-
lar research of organizational climate of Vilnius University Library.

Organizational climate is characterized as an employee perception of their organiza-
tion – events, procedures and practices (Patterson et al, 2005). Evaluation of organiza-
tional climate is extremely important to every organization, since studies reveal its relation 
with job satisfaction, job involvement and organizational commitment. Hence, these fac-
tors, as mediators have a positive effect on employees’ performance, citizenship and nega-
tive – on turnover intentions and workplace deviance (Randhawa, Kaur, 2014). Therefore, 
there is no doubt that every organization is interested in maintaining a positive climate.

Research of the organizational climate in VU Library revealed that areas of Outward 
Focus, Supervisory Support and Effort were valued the highest, while Tradition and Ef-
ficiency were left as the lowest. That kind of results suggest that employees are willing to 
put a lot of effort in their work, they appreciate the Library as sufficiently oriented to the 
external environment and the customers, and their needs receive appropriate attention. 
High Supervisory Support scores show that most of the Library managers are friendly, un-
derstanding and supportive. At the same time, employees tend to agree with the fact that 
work in the Library could be better organized, be more efficient. Employees do not agree 
with the view that the Library fears innovations, changes here take place slowly, and only 
traditional work methods are verified. It can also be argued that the structural, technologi-
cal and personnel changes were successfully implemented – organization climate did not 
differ significantly in comparison with 2010 research.
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Bibliometriniai tyrimai Vilniaus  
universiteto bibliotekos veikloje

Informacinių technologijų plėtra, socialinių medijų atsiradimas, elektroninė leidyba, 
atvirosios prieigos judėjimas – visa tai lemia mokslinės komunikacijos, ypač formaliosios, 
sistemos kaitą, o kartu iš esmės keičia akademinių institucijų bibliotekų vaidmenį moks-
linės komunikacijos procese bei atitinkamų paslaugų plėtrą. Mokslinės produkcijos bei 
mokslinių tyrimų duomenų tvarkymas, administravimas ir saugojimas, atvirosios prieigos 
idėjų sklaida bei įgyvendinimas, mokslometrinių tyrimų paslaugų teikimas – visa tai tam-
pa neatsiejama ir svarbia šiuolaikinės inovatyvios akademinės bibliotekos veiklų, susijusių 
su mokslinės komunikacijos procesais, dalimi. Nūdienos akademinė biblioteka nėra vien 
formalus mokslinės komunikacijos dalyvis. Ji siekia būti aktyvia šios veiklos dalimi, lygia-
verčiu dalyviu bei partneriu.

Komunikacija yra varomoji mokslo jėga. Tai skatina ir įpareigoja mokslininkus publi-
kuoti savo produkciją ir ja dalintis su kitais. Vienas iš bendrųjų kiekybinių metodų, nau-
dojamų formaliosios komunikacijos veikloms interpretuoti bei kiekybiškai joms išmatuoti, 
yra bibliometrinė analizė. 

Straipsnyje trumpai supažindinama su bibliometrijos samprata bei priemonėmis, pri-
statomi Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės informacijos duomenų skyriaus atlikti 
bibliometriniai tyrimai bei ateities perspektyvos plėtojant šią veiklą.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: mokslinė komunikacija, Vilniaus universiteto bibliote-
ka, bibliometrija, mokslometrija, altmetrija 

BIBLIOMETRIJOS SAMPRATA BEI PRIEMONĖS

Vienas iš bendrųjų kiekybinių metodų, naudojamų formaliosios komu-
nikacijos veikloms interpretuoti bei kiekybiškai išmatuoti, yra biblio-
metrinė analizė. Bibliometrija yra matematinių ir statistinių metodų 
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visuma dokumentų srautams ir jų bibliografinėms charakteristikoms 
tirti. Bibliometrijos tyrimo metodus 1969 m. pirmasis apibūdino JAV 
mokslininkas A. Pritchardas savo straipsnyje „Statistinė bibliografija ar 
bibliometrija?“1 

Bibliometrija gali būti apibrėžiama ne tik kaip mokslinis metodas, 
skirtas produkcijos kiekybinei ir statistinei analizei, bet ir kaip daugia-
dalykė mokslo sritis, tirianti mokslo ir dokumentų bibliografines cha-
rakteristikas statistiniais ir matematiniais metodais. 

Bibliometrinių tyrimų vykdymas bibliotekų veikloje užima svarbią 
vietą2. Ir nors bibliometriniai metodai neretai kritikuojami ir vertinami 
nevienareikšmiškai3, tačiau tenka pripažinti, kad tai vieni iš plačiausiai 
naudojamų kiekybinių metodų mokslinės komunikacijos veikloms ana-
lizuoti, kiekybiškai išmatuoti bei interpretuoti4. Pastaruoju metu vis 
labiau pabrėžiamas bibliometrinis požiūris į mokslinių tyrimų veiklą ir 
mokslinių tyrimų kokybės įvertinimą, atliekant analizę ir vertinimą ne 

1 PRITCHARD, Alan. Statistical Bibliography or Bibliometrics [interaktyvus]. Journal of 
Documantation, 1969, vol. 25, no. 4, p. 348–349. Prieiga per Emerald backfiles 2007: 
<http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb026482>.

2 ÅSTROMA, Fredrik; HANSSONB, Joacim; and OLSSONC, Michael. Bibliometrics 
and the Changing Role of the University Libraries [interaktyvus]. In Notes on Docu
mentation and Librarianship, 2011. Prieiga per: DiVa Portal: <http://lnu.diva-portal.
org/smash/get/diva2:461857/FULLTEXT01.pdf>; DELASALLE, Jenny. Research eva-
luation: bibliometrics and the librarian [interaktyvus]. SCONUL Focus, 2001, no. 53, 
p. 15–18. Prieiga per internetą: <http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/docu-
ments/5_1.pdf>; GUMPENBERGER, Christian; WIELAND, Martin; and GORRAIZ, 
Juan. Bibliometric practices and activities at the University of Vienna [interaktyvus]. 
Library Management, vol. 33, iss. 3, p. 174–183. Prieiga per Emerald Insight: <http://
www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01435121211217199>.

3 GOLDREICH, Oded. On the evaluation of scientific work [interaktyvus]. In Weizmann 
Institute of Science Home Page, 2009, February. Prieiga per internetą: <http://www.
wisdom.weizmann.ac.il/~oded/on-eval.html>; HICKS, Diana, et al. The Leiden Ma-
nifesto for research metrics [interaktyvus]. Nature, vol. 520, p. 429–431. Prieiga per 
internetą: <http://www.nature.com/polopoly_fs/1.17351!/menu/main/topColumns/
topLeftColumn/pdf/520429a.pdf>.

4 BORGMAN, Christine L.; and FURNER, Jonathan. Scholarly Communication and Bi-
bliometrics [interaktyvus].  Annual Review of Information Science and Technology, 2002, 
vol. 36, iss. 1, p. 2–72. Prieiga per Wiley Online Library: <http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/aris.1440360102/full>.



 B I B L I O M ET R I N I A I  T Y R I M A I  V I L N I AU S  U N I V E R S I T ETO  B I B L I OT E KO S  V E I K L O J E  95

tik viename ar keliuose universitetuose, bet ir mokslinių tyrimų grupių 
lygmeniu ar vertinant individualių mokslininkų mokslinę veiklą. Pasau-
lyje tokie tyrimai bei jų rezultatai naudojami mokslinių tyrimų politi-
kai bei strategijai generuoti bei mokslo vertinimo kriterijams nustaty-
ti5, mokslinių tyrimų programoms vertinti6, atskiroms mokslo sritims 
(kryptims) analizuoti7, bendradarbiavimo bei partnerystės kryptims 
analizuoti bei nustatyti8 ir kt.

Bibliometrijos šaltinių yra daug ir įvairių. Vienas iš plačiausiai nau-
dojamų – duomenų bazė „Web of Science“ (Thomson Reuters) (toliau – 
WoS). WoS suteikia galimybę susirasti bei analizuoti autorių, žurnalų, 
knygų, institucijų, straipsnių duomenis, dalintis moksline informacija 
bei teikia kitas paslaugas. Čia indeksuojama per 12 tūkst. mokslinių 
žurnalų, kurie mokslo pasaulyje vertinami kaip vieni iš prestižiškiausių. 
Tai komercinis šaltinis, Lietuvoje WoS prenumeruoja Vilniaus universi-
tetas bei Kauno technologijos universitetas.

Kitas ne mažiau svarbus šaltinis – duomenų bazė „Scopus“ (Elsevier) 
(toliau – Scopus). Scopus teikia bibliometrinius autorių, straipsnių, žur-
nalų, knygų, institucijų, šalių duomenis. Joje registruota per 21 tūkst. 
žurnalų. Tai taip pat komercinis šaltinis, Lietuvoje neprenumeruojamas.

5 Bibliometric Research Performance Indicators for the Nordic Countries [interaktyvus]. 
Norden: Nordforsk, 2010. Prieiga per internetą: <http://www.nordforsk.org/en/publi-
cations/publications_container/bibliometric-research-performance-indicators-for-the-
nordic-countries/view>.

6 SANDSTRÖM, Ulf. Bibliometric evaluation of research programs: A study of scientific 
quality [interaktyvus]. Naturvårdsverket, 2009. 79 p. Prieiga per: <http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:486508/FULLTEXT01.pdf>.

7 ARCHAMBAULT, Éric; and VIGNOLA, Gagné Étienne. The Use of Bibliometrics in the 
Social Sciences and Humanities [interaktyvus]. Montreal: Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada, 2004. 72 p. Prieiga per: <http://www.science-metrix.com/
pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf>; MOED, Henk  F.; 
and VISSER, Martijn S. Developing Bibliometric Indicators of Research Performance 
in Computer Science: An Exploratory Study [interaktyvus]. Leiden University, 2007. 
101 p. Prieiga per: <http://www.cwts.nl/pdf/nwo_inf_final_report_v_210207.pdf>.

8 DING, Ying; FOO, Schubert; and CHOWDHURY, Gobinda. A Bibliometric Analysis 
of Collaboration in the Field of Information Retrieval [interaktyvus]. The International 
Information & Library Review, 1999, vol. 30, p. 367–376. Prieiga per: <http://www3.
ntu.edu.sg/home/sfoo/publications/1999/99iilr_fmt.pdf>.
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Verta paminėti ir kitas, laisvai prieinamas priemones, skirtas biblio-
metrinei analizei: 

• Publish or Perish – Melburno universiteto profesorės Anne-Wil 
Harzing sukurta ir nuolat atnaujinama programinė įranga, skirta 
autorių publikacijų ir žurnalų citavimo analizei. Analizei naudoja 
paieškos sistemos Google Scholar mokslinės informacijos citavimo 
duomenis, nustato įvairius mokslometrinius rodiklius (pvz., h in-
deksą, g indeksą ir kt.);

• Google Scholar Citations – Google Scholar pagalbinė priemonė, 
leidžianti autoriams susikurti asmeninę paskyrą, sudaryti publi-
kacijų sąrašus bei nustatyti jų citavimo duomenis. Indeksuojami 
dokumentai (knygų ir žurnalų straipsniai), kurių nėra WoS;

• SCImago Journal and Country Rank – analitinė priemonė, skirta 
žurnalų bei šalių reitingavimui, palyginimui ir analizei, žemėlapių 
sudarymui bei vizualizavimui;

• Dryad – atviros prieigos talpykla, teikianti duomenis apie moksli-
nių tyrimų duomenų („žalių“ duomenų) peržiūrą bei panaudoji-
mą ir kt.

Visgi reikia pasakyti, kad atsiranda rimtų konkurentų bibliometrijos 
metodų šalininkams. Vienas iš tokių – altmetrijos metodas. Altmetri-
jos terminą pirmą kartą 2010 metais pavartojo Šiaurės Karolinos (JAV) 
universiteto doktorantas J. Priemas9, vienas iš altmetrijos priemonės Im
pactStory  kūrėjų (https://impactstory.org/about). Altmetrijos rodikliai 
pasiūlyti kaip alternatyva žurnalo cituojamumo rodikliui ir individua-
liam mokslininko vertinimo metodui – h indeksui.

Nors altmetrija daugiausia naudojama moksliniams straipsniams 
vertinti, ji taip pat gali būti pravarti vertinant žurnalus, knygas, duo-
menų rinkinius, prezentacijas, vaizdo medžiagą, asmenines interneto 
svetaines ir kt.

9 PRIEM, Jason. I like the term... [interaktyvus]. Pranešimas Tviteryje. 28 Sep., 2010. 
Prieiga per: <https://twitter.com/jasonpriem/status/25844968813>.
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BIBLIOMETRINIŲ TYRIMŲ POREIKIS 
VILNIAUS UNIVERSITETE 

Idėja teikti bibliometrinių tyrimų paslaugas Vilniaus universiteto 
biblio tekoje kilo prieš keletą metų, tačiau buvo svarbu sužinoti, kaip 
universiteto bendruomenė priims šią paslaugą: ar ji reikalinga, naudin-
ga, savalaikė.

Dėl šių priežasčių Vilniaus universiteto bibliotekoje 2010 m. sausio 
18–25 d. buvo atliktas tyrimas „Bibliometrinių tyrimų poreikis“.

Tyrimo tikslas – nustatyti, ar, mokslininkų nuomone, bibliometriniai 
tyrimai reikalingi bei kokiomis temomis tyrimai turėtų būti atliekami.

Tyrimo uždaviniai: 
•	 apklausti VU mokslininkus;
•	 išanalizuoti anketos rezultatus;
•	 pateikti išvadas dėl tyrimų prioritetų.
Tyrimo organizavimas ir imtis. Tyrimas buvo vykdomas 2010 m. 

sausio 18–25 d. Parengta internetinė anketa, kurią sudarė 4 klausimai. 
Laiškai su kvietimu atsakyti į anketą buvo išsiųsti VU dėstytojams, 
mokslo darbuotojams, doktorantams. Gautas 141 atsakymas.

Tyrimo rezultatų analizė: Anketą atsakė 141 respondentas: 80 dėstytojų, 
34 doktorantai, 19 mokslo darbuotojų ir 8 kiti respondentai (žr. 1 pav.).

1 PAV. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą

Dėstytojai; 80; 
57%

Doktorantai; 
34; 24%

Mokslo 
darbuotojai; 

19; 13%

Kita ; 8; 6%
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Pirmuoju anketos teiginiu Bibliometriniai tyrimai yra reikalingi buvo 
siekta išsiaiškinti, ar, mokslininkų nuomone, tokius tyrimus reikėtų atlik-
ti. 80 proc. respondentų sutiko, kad tokie tyrimai yra reikalingi, 16 proc. 
pareiškė neturintys nuomonės, 3 proc. – nežinantys, kas tai yra, ir tik 
1 proc. (1 respondentas) atsakė, kad tokie tyrimai yra nereikalingi. 

Apibendrinus anketos rezultatus prieita prie išvados, jog bibliome-
trinių tyrimų poreikis yra, o tokių tyrimų vykdymas gali ir privalo tapti 
viena iš svarbių bibliotekos veiklų.

Taigi, bibliometriniai tyrimai VU bibliotekoje atliekami nuo 2010 m. 
Pagrindinis tyrimo duomenų šaltinis – WoS. Remiantis WoS mokslome-
triniais rodikliais nustatomas bei analizuojamas VU mokslininkų straips-
nių ir leidinių, kuriuose jie buvo paskelbti, pasiskirstymas pagal metus 
bei leidinių, kuriuose publikavo VU mokslininkai, cituojamumo rodiklis, 
h indeksas, dalyko kategorijos cituojamumo rodiklio ir cituojamumo ro-
diklio medianos pasiskirstymas, kvartiliai, prieigos statuso analizė.

VU MOKSLININKŲ PUBLIKACIJŲ  
DUOMENŲ BAZĖJE SCOPUS 2013 M. ANALIZĖ

Kaip minėta, VU bibliotekoje bibliometriniai tyrimai atliekami naudo-
jant WoS duomenis. 

2014 m. vykdant Scopus duomenų bazės (toliau – DB) testavimą atsirado 
unikali galimybė atlikti papildomą kiekybinę VU mokslininkų publikacijų 
analizę, remiantis Scopus pateiktais mokslometriniais rodikliais. Duomenys 
analizei rinkti 2014 m. rugpjūčio 1–14 d. Šiuo tyrimu buvo siekiama:

•	 nustatyti VU publikacijų ir jas publikavusių leidinių pasiskirstymą;
•	 nustatyti leidinių, kuriuose publikavo VU mokslininkai, SCImago  

žurnalų rodiklį, normalizuotą straipsnių cituojamumo rodiklį ir 
h indeksą;

•	 išanalizuoti, kokiose leidinių dalyko kategorijose buvo daugiausia 
publikuojama VU straipsnių; 

•	 pateikti leidinių, kuriuose VU mokslininkai publikavo savo 
straipsnius, prieigos statuso analizę.
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Tyrimo rezultatų analizė

2013 m. Scopus buvo registruotos 923 VU mokslininkų publikacijos 
(483-iuose leidiniuose). Lyginant penkerių praėjusių metų pasiskirs-
tymo duomenis galima teigti, kad VU mokslininkų publikacijų ir 
leidinių, kuriuose jos buvo paskelbtos, rodikliai nuosekliai didėja, tik 
2013 m. pastebimas abiejų rodiklių šioks toks sumažėjimas (žr. 2 pav.).

2 PAV. VU mokslininkų publikacijų ir jas paskelbusių leidinių 
metinis pasiskirstymas Scopus DB
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SCImago žurnalų vertinimo rodiklis (SCImago Journal Rank Indica
tor, toliau – SJR) – tai žurnalų prestižo rodiklis, kuris leidžia įvertinti ir 
palyginti žurnalus. SJR nustato ne tik žurnalo, bet ir cituojančio šaltinio 
svarbą. Rodiklio skaičiavimas pagrįstas idėja, kad ne visi citavimai yra 
lygiaverčiai. Skirtingai nuo cituojamumo rodiklio (Impact Factor, WoS), 
kiekvienas citavimas yra įvertinamas atsižvelgiant į žurnalo, kuriame ci-
tuojama, reikšmingumą. Citavimas su aukštesniu SJR laikomas vertin-
gesniu, nei citavimas su žemesniu SJR.

Atlikus analizę paaiškėjo, kad didžioji dalis leidinių (431 iš 483), 
kuriuose publikavo VU mokslininkai, turi SJR. Šių duomenų neturi 
11 proc. leidinių (žr. 3 pav.).

Didžioji dalis leidinių (437 iš 483), kuriuose 2013 m. publikavo 
VU mokslininkai, turi h indeksą. Šio indekso neturi 10 proc. leidinių: 
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44-iuose leidiniuose, kuriuose išspausdintos 84 publikacijos, neteikia-
mas h indeksas ir dviejuose leidiniuose šis indeksas yra 0 (h indeksui 
apskaičiuoti imami visi leidinio metai nuo įtraukimo į Scopus (aut. pas
taba).

Normalizuotas straipsnių cituojamumo rodiklis (Source Normali
zed Impact Factor, toliau – SNIP) matuoja konteksto (mokslo krypties) 
citavimo įtaką „normalizuojant“ citavimų vertę. Skirtingai nuo cituo-
jamumo rodiklio, SNIP koreguoja citavimų skirtumus, iškilusius dėl 
skirtingų mokslo krypčių, todėl šis rodiklis leidžia lyginti įvairių mokslo 
krypčių šaltinius.

Atlikus analizę paaiškėjo, kad didžioji dalis leidinių (430 iš 483), 
kuriuose publikavo VU mokslininkai, turi SNIP. Šio rodiklio neturi 
10 proc. (50) leidinių. 

Remiantis Scopus duomenimis, 2013 m. VU mokslininkai daugiau-
sia publikavo fizikos ir astronomijos, elektros ir elektronikos inžinerijos, 
medicinos bei vadybos ir ekonomikos mokslų krypčių leidiniuose (žr. 
4 pav.).

Išanalizavus 2013 m. duomenis paaiškėjo, kad VU mokslininkai 
daugiausiai publikavo tuose leidiniuose, kurių dalyko kategorijos kvar-
tilis yra aukščiausias – Q1 (žr. 5 pav.).

3 PAV. SJR pasiskirstymas leidiniuose, kuriuose 
2013 m. publikavo VU mokslininkai  

Leidiniai su SJR
89%

Leidiniai be SJR
11%
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Sherpa/Romeo registro (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) duome-
nimis, 344 (72 proc.) leidinių (leidyklų) leidžia juose spausdinamus 
straipsnius saviarchyvuoti institucinėse ar kt. talpyklose, t. y. skelbti per 
atvirąją prieigą:

• 278 „žalieji leidiniai“ (leidžiama skelbti preprint ir postprint ver-
sijas bei leidėjo versiją / PDF);

• 17 „žydrieji leidiniai“ (leidžiama skelbti postprint arba leidėjo 
versiją / PDF);

4 PAV. Leidinių, kuriuose 2013 m. publikavo VU mokslininkai, pasiskirstymas 
pagal mokslų kryptis
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5 PAV. Kvartilių pasiskirstymas leidiniuose, kuriuose 
2013 m. publikavo VU mokslininkai
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• 49 „geltonieji leidiniai“ (leidžiama skelbti preprint versiją); 
• 26 „baltieji leidiniai“ (draudžiama archyvuoti); 
• 113 leidinių informacijos apie prieigos statusą nepateikė (žr. 6 pav.). 

6 PAV. Leidėjų pozicija žaliojo atvirosios prieigos kelio atžvilgiu

MOKSLOMETRIJOS VEIKLOS  
VU BIBLIOTEKOJE PERSPEKTYVOS

Siekiant plėtoti mokslometrijos veiklą ir neapsiriboti tik VU mokslinin-
kų publikacijų bibliometriniais tyrimais, buvo nuspręsta skleisti infor-
maciją apie mokslometrijos metodų taikymą VU bibliotekos specialis-
tams bei VU bendruomenei. 

Bendradarbiaujant su WoS atstove, sėkmingai sukurtas videopaieš-
kos vadovas lietuvių kalba, kuris įkeltas į VU bibliotekos ir WoS interne-
to svetaines. Ateityje ketinama parengti daugiau tokių paieškos vadovų, 
kurie padėtų mokslininkams sužinoti apie WoS teikiamas galimybes. 

2014 m. gegužės 5–22 d. buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nusta-
tyti, ar yra poreikis rengti mokslometrijos mokymus VU bendruomenės 
nariams, bei sužinoti, kokiomis mokslometrijos temomis ir kokia forma 
mokymai turėtų būti organizuojami, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. An-
ketiniu būdu buvo apklausti VU bendruomenės nariai, išanalizuoti gauti 
rezultatai ir pateiktos išvados bei rekomendacijos dėl mokymų perspektyvų.

leidžia skelb� 
publikacijos pre-

print, post-print ir 
leidėjo PDF 
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Anketą atsakė 220 respondentų: 92 dėstytojai, 49 mokslo darbuo-
tojai, 29 doktorantai, 25 bibliotekininkai, 2 magistrantai ir 23 kiti res-
pondentai (žr. 7 pav.).

Pirmuoju anketos teiginiu Žinios apie mokslometriją bei jos vertini
mo rodiklius man būtų reikalingos ir naudingos buvo siekta išsiaiškinti, 
ar, VU bendruomenės nuomone, tokius mokymus reikėtų organizuoti. 
83 proc. respondentų sutiko, kad tokie mokymai yra reikalingi, 6 proc. 
pareiškė neturintys nuomonės, 8 proc. nežino, kas tai yra, ir tik 3 proc. 
(6 respondentai) atsakė, kad tokie mokymai yra nereikalingi (žr. 8 pav.).

7 PAV. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą

8 PAV. Atsakymai į teiginį „Žinios apie mokslometriją bei jos vertinimo rodik-
lius man būtų reikalingos ir naudingos“  
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Antruoju klausimu siekta išsiaiškinti, kokia tematika būtų tikslinga 
organizuoti mokymus. Buvo pateiktos 5 galimos mokslometrijos temos, 
o respondentų prašyta pasirinkti, jų nuomone, naudingus variantus (žr. 
9 pav.).

9 PAV. Atsakymų dėl mokymų tematikos rezultatai
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Anketoje buvo numatyta galimybė pateikti papildomas temas, su-
sijusias su mokslometrija. Buvo gauta nemažai pastabų ir pasiūlymų. 
Daugiausia buvo pageidaujama praktinių užsiėmimų, per kuriuos būtų 
galima išmokti ieškoti individualios mokslinės veiklos mokslometrinių 
rodiklių, tvarkyti literatūros sąrašą pagal Refworks programą, sužinoti, 
kur konkrečiai publikuoti savo straipsnius siekiant geresnių citavimo 
rezultatų, supažindinti su alternatyviais būdais, kurie suteikia galimybę 
įvertinti mokslinę veiklą, ir kt.

Atsižvelgus į gautas tyrimo išvadas ir rekomendacijas, pirmiausia buvo 
parengti ir atlikti mokslometrijos mokymai dalyko bibliotekininkams, 
kurie juos išklausę jau galės dalintis žiniomis su savo vartotojais. Paskaitų 
ciklą sudarė trys išdėstytos temos: „Įvadinė paskaita apie mokslometriją“, 
„Mokslometriniai rodikliai moksliniams žurnalams vertinti“ ir „Mokslo-
metriniai rodikliai individualiai mokslinei veiklai vertinti“. Rengiamas 
žvalgomasis mokslometrijos mokymo kursas VU mokslininkams. 
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APIBENDRINIMAS

Žvelgiant į ateities perspektyvas pažymėtina, kad svarbu plėtoti šią vei-
klą ne tik instituciniu, bet ir nacionaliniu lygmeniu. Šios veiklos plėtotė 
neatsiejama nuo Vilniuje bei Kaune sparčiai besikuriančių mokslo cen-
trų, kurie turi didžiulį mokslinį potencialą, ateityje darysiantį įtaką visos 
Lietuvos mokslui, tyrimams bei inovacijoms. Pastaruoju metu vis la-
biau akcentuojamas bibliometrinis požiūris į mokslinių tyrimų veiklą ir 
mokslinių tyrimų kokybės įvertinimą, atliekant analizę ir vertinimą ne 
tik viename ar keliuose universitetuose, bet ir mokslinių tyrimų grupių 
lygmeniu ar vertinant individualių mokslininkų mokslinę veiklą. Na-
cionaliniu lygmeniu iki šiol tokie kompleksiniai tyrimai nebuvo atlie-
kami. Institucijose vykdomi siauros apimties, dažniausiai į konkrečios 
institucijos mokslo rezultatus nukreipti tyrimai neatskleidžia tikrosios 
šalies mokslo padėties ir neleidžia įvertinti mokslinių tyrimų perspek-
tyvų. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atliktos analizės iš 
dalies atskleidžia Lietuvos mokslo būklę, tačiau duomenų rinkimui daž-
niausiai naudoja atviros prieigos „SCImago Journal & Country Rank“ 
portalo bibliometrinius duomenis, o tai nėra pakankama, kad būtų ga-
lima atlikti detalų tyrimą pagal institucijas.

Tokie tyrimai ne tik užpildytų šias spragas, bet ir leistų surinkti 
bibliometrinę informaciją apie Lietuvos atskirų mokslų sričių moksli-
ninkų, dirbančių mokslo centruose, publikacijas bei nustatyti atskirų 
mokslo institucijų ar mokslo sričių mokslininkų (grupių) publikavimo 
pokyčius nagrinėjamu laikotarpiu, išnagrinėti jų bendradarbiavimo ge-
ografines tendencijas, pateikti įžvalgas bei rekomendacijas dėl mokslo 
vertinimo metodikos tobulinimo, mokslininkų skatinimo priemonių 
diegimo institucijose, mokslinių tyrimų prioritetinių krypčių.
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS IN VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY 
ACTIVITIES FIELD

Dr. Žibutė Petrauskienė, Rasa Aleksandrovė
S u m m a r y

Development of information technologies, social media, e-publishing, and the open access 
movement determines changes in the formal scholarly communication system; thereby 
it also transforms the essential role of academic libraries in the scholarly communication 
process which necessitates development of appropriate services. Research output and re-
search data management, administration and preservation, open access dissemination and 
implementation, bibliometric analysis – all these practices have become an integral and 
important part of innovative academic library activities, related to scholarly communica-
tion processes. Nowadays academic library is not just a formal actor of scholarly commu-
nication process. It aims to be actively involved in the scholarly communication and be 
considered as equal to participants and partners.

Communication is the driving force of science. It encourages and obligates scientists 
and scholars to publish and share their research outputs.  Bibliometric analysis is one of the 
most common quantitative method used to interpret and evaluate formal communication 
activities. Bibliometrics can be defined as a quantitative and statistical analysis method for 
research evaluation, as well as a multidisciplinary area for studies of bibliographical char-
acteristics of science and documents by using statistical and mathematical methods. This 
article briefly introduces the concept of bibliometrics and its tools, presents results of Vil-
nius University bibliometric analyses prepared by the Scientific Information Data Depart-
ment of Vilnius University Library and discusses prospects for this activity development.
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Mokymosi bendrijos raiška akademinėje 
bibliotekoje: Vilniaus universiteto 

bibliotekos atvejis

Straipsnyje keliamas tikslas nustatyti akademinės bibliotekos paslaugų aktualumą studen-
tams. Siekiant tikslo suformuluoti du uždaviniai. Pirmasis – mokymosi bendrijos koncep-
cijos įgyvendinimo lygį akademinėje bibliotekoje įvertinti pagal gebėjimo padėti studen-
tams pasiekti studijų siekinius lygį. Antrasis – nustatyti vyraujantį akademinės bibliotekos 
paslaugų vartojimo tikslą. Atsakymo į šiuos klausimus ieškota pasitelkiant anketinę ap-
klausą. Tyrimui parinkta VU biblioteka ir visų pakopų VU studentai. Paskaičiuotas ben-
dras klausimyno Cronbacho alfa koeficientas. Atliktas Shapiro–Wilko testas, apskaičiuo-
tas Spearmano koreliacijos koeficientas. Lyginant rezultatus tarp studijų pakopų atliktas 
Manno–Whitney U testas. Nustatyta, kad VU bibliotekos paslaugos yra sumodeliuotos 
siekiant įgyvendinti mokymosi bendrijos koncepciją, tačiau VU studentų poreikiai ir bi-
bliotekos paslaugų vertinimas rodo, kad pasiekta pereinamoji būsena nuo informacijos 
bendrijos koncepcijos prie mokymosi bendrijos koncepcijos arba nuo pasyvaus mokymosi 
palaikymo prie aktyvaus. Apklausos rezultatų analizės duomenimis, bibliotekos paslaugos 
yra mažiau aktualios įgyvendinant siekinius, kuriems būtinas grupinis darbas, bendradar-
biavimas, neformalus bendravimas. Sykiu vertinant, kurias VU bibliotekos paslaugas res-
pondentai manė esant aktualias siekiant studijų tikslų, paaiškėjo, kad vyrauja paslaugos 
individualioms užduotims atlikti. 

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: mokymosi bendrija, akademinė biblioteka, mokymosi 
centras
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ĮVADAS

Kaip turėtume interpretuoti faktą, kad Vilniaus universiteto bibliotekoje 
(toliau – VU biblioteka) 2013 m.1 ir 2014 m.2 vartotojai fiziškai apsilankė 
daugiau nei milijoną kartų, žinant populiariajame diskurse bibliotekoms 
rašomą apokaliptinį siužetą, kurio pagrindinis leitmotyvas yra tas, kad 
bibliotekos yra neracionali investicija, senųjų laikų reliktas. Leitmotyvas 
grindžiamas teiginiais, kad daugėja skaitmeninės informacijos, o vadina-
mieji tinklažmogiai visą jiems reikiamą informaciją susiranda internete, 
todėl bibliotekos pastatai esą dūluoja tušti ir niūriai vieniši. 

Knygoje Trečioji banga (angl. The Third Wave) žymus futurologas 
Alvinas Toffleris3 teigė, kad plėtojantis įtinklintai visuomenei miestų 
centrai tuštės ir virs miegamosiomis zonomis arba sandėliais, o biurai 
persikels į namus, t. y. žmonės dirbs nuotoliniu būdu. Nepaisant vis la-
biau įtinklinamos visuomenės, biurų statybos apimtys miestų centruose 
didėja. Tą puikiai iliustruoja pastaraisiais metais itin išaugusios dango-
raižių statybos visame pasaulyje4. 

A.Tofflerio pranašystės neišsipildė, nes jis neatsižvelgė į bendradar-
biavimo reikšmę žmonėms. Knygos Socialinis informacijos gyvenimas5 
autoriai tikina, kad nors biuro aplinka varžo, tačiau žmonės nori dirbti 
drauge, nes biuro planavimas sukuria puikią aplinką mokytis, skatina 
atsitiktinį mokymąsi, padeda valdyti socialinę įtampą, galima kolegų 

1 GRIGAS, Vincas; TUSKENYTĖ, Dalia; VARNAUSKIENĖ, Elona; ZALIESKIENĖ, Indrė. 
Didysis sprogimas: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis [interaktyvus]. Vilnius: Vil-
niaus universiteto biblioteka, 2014, p. 95. Prieiga per internetą: <http://www.mb.vu.lt/
files/Dokumentai/2013.pdf>

2 GRIGAS, Vincas; TUSKENYTĖ, Dalia; ZALIESKIENĖ, Indrė. Vilniaus universiteto biblio
teka [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universiteto biblioteka, 2015, p. 123. Prieiga per 
internetą: <http://www.mb.vu.lt/files/Dokumentai/naujienu/ataskaita_final_digital.pdf>

3 TOFFLER, Alvin. The Third Wave. London: Pan Books, 1981, p. 544. 
4 SAFARIK, Daniel; WOOD, Antony. CTBUH Year in Review: Tall Trends of 2014, and 

Forecasts for 2015. Chicago: Council on Tall Buildings and Urban Habitat, 2014, 
p. 13. Prieiga per internetą: <http://skyscrapercenter.com/research/CTBUH_Research-
Report_2014YearInReview.pdf>.

5 DUGUID, Paul; BROWN, Seely Jonh. Socialinis informacijos gyvenimas. Vilnius: Charib-
dė, 2004, 224.
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parama, apsaugomas asmeninis gyvenimas. Dirbant su informacija svar-
bu ne tik technologijos, bet ir sąlygos bendradarbiauti. 

Sėkmingas studijavimas ir moksliniai tyrimai taip pat susiję su tin-
kamomis sąlygomis. VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Kri-
vienė komentuodama 2013 m. atidaryto naujojo bibliotekos pastato 
koncepcinius sprendimus teigė, kad įvertinus besikeičiančius vartotojų 
įpročius, MKIC6 siekta sukurti paslaugų įvairovę, aplinką, kurioje kie
kvienas į jį ateinantis rastų jo poreikius atitinkančią informacinę ir fizinę 
aplinką: įvairių tipų ir formų kokybiškus informacijos išteklius, tyliąsias 
darbo vietas ir individualias kabinas, triukšmingesnes skaityklas ir erdves 
mokslinėms konferencijoms, poilsio saleles jaukiam pokalbiui prie kavos 
puodelio.7 Tokiais pat principais vadovaujantis formuotos ir Centrinės 
bibliotekos erdvės8. 

Galime teigti, kad tinklažmogiams reikalingos bendradarbiavimą ska-
tinančios erdvės, todėl nenyksta, o tik daugėja dangoraižiuose įsteigtų 
biurų ir bibliotekos ne tuštėja, o atvirkščiai – pilnėja, jeigu pritaiko savo 
erdves ir paslaugas prie šiuolaikinio informacijos vartotojo poreikių9. 

Bibliotekų erdvių pritaikymas šių dienų besimokantiesiems turi sa-
vitų bruožų. Viena iš šiuo metu žinomiausių koncepcijų įvardytina kaip 
mokymosi bendrija (angl. learning commons). Šią koncepciją trumpai 
būtų galima apibrėžti kaip bibliotekos perėjimą nuo prieigos prie in-
formacijos išteklių, informacinių technologijų sudarymo prie teikimo 
tokių paslaugų, kurios padeda pratęsti studento mokymosi vyksmą už 
auditorijos ribų, ir bibliotekos paslaugos skirtos padėti studentams pa-
siekti jų studijų siekinius. 

6 VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras.
7 KRIVIENĖ, Irena. VU bibliotekos vertybės Mokslinės komunikacijos ir informacijos 

centro apibrėžtyse. Iš Vilniaus universiteto biblioteka. MKIC: Nacionalinis atviros prieigos 
Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras. Vilnius, 2013, p. 87.

8 Vartotojų aptarnavimo skyriaus ataskaita: 2013 m. [rankraštis] [sudarė Vincas Grigas]. 
Vilniaus universiteto biblioteka, 2014 m. 

9 Paminėtini didelio pasisekimo susilaukę naujų bibliotekų pastatai, pastatyti po 2009 m.: 
Talino technikos universiteto biblioteka (Estija), Rolex mokymosi centro biblioteka 
(Šveicarija), Berlyno Humboldtų universiteto bibliotekos Jacobo ir Wilhelmo Grimmų 
centras (Vokietija), Verslo ir ekonomikos universiteto biblioteka ir mokymosi centras 
(Austrija). 
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Straipsnyje keliamas tikslas nustatyti akademinės bibliotekos paslaugų 
aktualumą studentams.

Siekiant tikslo suformuluoti du uždaviniai: mokymosi bendrijos kon-
cepcijos įgyvendinimo lygį akademinėje bibliotekoje įvertinti pagal 
gebėjimo padėti studentams pasiekti studijų siekinius lygį ir nustatyti 
vyraujantį akademinės bibliotekos paslaugų vartojimo tikslą. Atsakymo 
į šiuos klausimus ieškota pasitelkiant anketinę apklausą. Tyrimui pa-
rinkta VU biblioteka ir visų pakopų VU studentai. 

Straipsnyje analizuojama, kokia paslaugų formavimo koncepcija tu-
rėtų vadovautis šiuolaikinė akademinė biblioteka siekdama būti aktuali 
ir naudinga šių dienų studentui, aprašyta tyrimo schema užsibrėžtiems 
uždaviniams pasiekti, interpretuojami surinkti duomenys, pateikiami 
atsakymai į užsibrėžtus uždavinius ir galiausiai aptariamas išsikelto tiks-
lo įgyvendinimas. 

MOKYMOSI BENDRIJOS KONCEPCIJA

Akademinės bibliotekos koreguoja paslaugų teikimo būdą reaguodamos 
į studentų mokymosi įpročius ir technologinį progresą10. Keičiasi ir ro-
dikliai, kuriais nustatoma bibliotekos vertė. Bibliotekos vertei parodyti 
nebepakanka pateikti informacijos apie patalpų dydį kvadratiniais me-
trais, atviruose fonduose sutalpintų leidinių gausą ar darbo vietų skai-
čių11. Bibliotekos vertė nustatoma pagal tai, kiek jos paslaugos atitinka 
vartotojų poreikius. 

Šiuolaikinių akademinių bibliotekų veikloje išskirtinos dvi jos kon-
cepcijos – informacijos (angl. information commons) ir mokymosi ben-
drijos (angl. learning commons). Gilinantis į angliškus terminus infor

10 WELLS, Lea H.; SCEPANSKI, Jordan M. Programming New Learning Spaces: The 
Changing Nature of Academic Library Buildings. In: Technological Convergence and 
Social Networks in Information Management. Springer, 2010, p. 85–94. Prieiga per 
internetą: <http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-16032-5_8>.

11 LIPPINCOTT, Joan K. Information Commons: Meeting Millennials’ Needs. Journal of 
Library Administration, 2010, vol. 50, no. 1, p. 27–37.
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mation commons ir learning commons šiame kontekste išryškėja, kad ter-
minas commons yra nuoroda į bendrai naudojamus išteklius, kurie yra 
sukurti bendruomenės. Tai gali būti informacijos ištekliai, informacinių 
technologijų ištekliai, patalpos, žmogiškieji ištekliai. Remiantis Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynu12 terminas bendrija yra apibrėžiamas kaip 
kokio nors bendro tikslo siekiantis susivienijimas, draugija ar grupė. 

Šiame straipsnyje bendrija yra suprantama kaip grupė žmonių, ku-
rie siekia tam tikrų konkrečių ją vienijančių tikslų naudodamasi tam 
tikromis konkrečiomis paslaugomis. Anot Pamelos Colburn Harland13, 
abiem atvejais – informacijos bendrijos ar mokymosi bendrijos kon-
cepcijos – įvardijant vienokias ar kitokias koncepcijas siekiama išryš-
kinti, pabrėžti, sukoncentruoti mąstymą, požiūrį, kaip formuluojamas 
konkretus bibliotekos paslaugų teikimo spektras žinant, kad šiuolaikinė 
akademinė biblioteka turi būti vieta, kur reikiamas paslaugas gali gauti 
atliekantys tyrimus, dėstantys studentams ar besimokantys universiteto 
bendruomenės nariai. Šių sąvokų pasirinkimas parodo bibliotekos vei-
klos paradigmą. 

Terminas informacijos bendrija bibliotekininkystėje pradėtas vartoti 
anksčiau nei mokymosi bendrija. Donaldas Beagle14 teigia, kad akade-
minėse bibliotekose informacijos bendrijos koncepciją imtasi įgyven-
dinti maždaug nuo 1990-ųjų, kai pradėjo sparčiai vystyti internetas, su 
tuo susijusios informacinės technologijos ir būdas, kaip žmonės pradėjo 
siekti informacijos ir ją apdoroti bei komunikuoti. Sheila Bonnanda ir 
Timas Donahue15 mano, kad potencialus informacijos vartotojų persi-
kėlimas į virtualią erdvę buvo akstinas generuoti idėjas apie bibliotekas, 
kaip bendruomenės telkimosi vietą, siekiant išvengti prognozuojamo jų 

12 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 7-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas, 2012, p. 969. 

13 HARLAND COLBURN, Pamela. The Learning Commons: Seven Simple Steps to Transform 
Your Library. Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, 2011, p. 112. 

14 BEAGLE, Donald. Conceptualizing an Information Commons. The Journal of Academic 
Librarianship, 1999, vol. 25, no. 2, p. 82–89. DOI:10.1016/S0099-1333(99)80003-2.

15 BONNAND, Sheila; DONAHUE, Tim. What’s in a Name? The Evolving Library Com-
mons Concept. College & Undergraduate Libraries, 2010, vol. 17, no. 2–3, p. 225–233. 
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tuštėjimo. Štai Rebecca M. Sullivan16 ir Kerry Smithas17 pabrėžia, kad 
informacijos bendrijos koncepcijos pagrindas yra fizinių erdvių perfor-
mulavimas sudarant tinkamesnes sąlygas dirbti su skaitmenine infor-
macija ir naudotis informacinėmis technologijomis. Galima teigti, kad 
informacijos bendrijos atsiradimas susijęs su idėja pritaikyti akademinės 
bibliotekos fizines erdves ir paslaugas prie besikeičiančios prieigos prie 
skaitmeninės informacijos ir besikeičiančių informacinių technologijų 
taikymo dirbant su informacija.

Maždaug nuo 2000-ųjų pradėta vystyti mokymosi bendrijos koncep-
cija. Scottas Bennetas18 išskyrė, kad mokymosi bendrijos koncepcija paro-
do, kaip akademinė biblioteka galėtų papildyti aukštajame moksle įsivy-
raujančius naujus dėstymo ir mokymosi modelius, kurie reiškia perėjimą 
nuo mokymo kultūros prie mokymosi kultūros. Tai lėmė, kad fizinės bi-
bliotekos erdvės ir paslaugos pradėtos orientuoti į tai, kad būtų sudarytos 
tinkamos sąlygos socialiniam konstruktyvistiniam požiūriui į mokymąsi 
įgyvendinti19. Taikydamosi prie pokyčių bibliotekos turėjo permodeliuoti 
fizines erdves ir paslaugas taip, kad jos sudarytų sąlygas įvairių sociokul-
tūrinių perspektyvų mediacijai, mokymuisi bendradarbiaujant, problemų 
sprendimui, įvairių perspektyvų atradimui, dalijimuisi prasmėmis20. Tai 
lemia, kad mokymosi bendrijos koncepciją įgyvendinančioje bibliote-
koje daugiau dėmesio teikiama bendradarbiavimu grįstam mokymuisi, 
domėjimuisi, kokios pažangios informacinės technologijos gali padėti 
studentams efektyviau pasiekti, organizuoti ir paskleisti informaciją indi-
vidualiai ar sąveikaujant grupėje21. Perėjimas nuo informacijos bendrijos 

16 SULLIVAN, Rebecca M. Common Knowledge: Learning Spaces in Academic Libraries. 
College & Undergraduate Libraries, 2010, vol. 17, no. 2–3, p. 130–148. 

17 SMITH, Kerry. Researching the Information Commons (RIC). Library Hi Tech News, 
2011, vol. 28, no. 3, p. 20–24. 

18 BENNETT, Scott. Libraries and Learning: A History of Paradigm Change. Libraries and 
the Academy, 2009, vol. 9, no. 2, p. 181–197. 

19 MATTHEWS, Kelly E.; ANDREWS, Victoria; ADAMS, Peter. Social Learning Spaces 
and Student Engagement. Higher Education Research & Development, 2011, vol. 30, 
no. 2, p. 105–20. 

20 COHEN, Louis; MANION, Lawrencel; MORRISON, Keith. A Guide to Teaching Practice. 
New York: Routledge, 1996, p. 494. 

21 BENNETT, Scott. Libraries designed for learning. Washington D.C.: Council on Library 
and Information Resources, 2003, p. 83. 
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koncepcijos prie mokymosi bendrijos koncepcijos žymi tai, kad akademi-
nės biblio tekos paslaugos pradėtos kreipti nuo pasyvaus studentų moky-
mosi palaikymo prie aktyvaus mokymosi palaikymo, kuris grindžiamas 
tinkamų sąlygų sudarymu socialiniam konstruktyvistiniam požiūriui į 
mokymąsi įgyvendinti22. Greta pačios bibliotekos pasirinktos paradigmos 
įgyvendinimo svarbus veiksnys yra kitų universiteto padalinių supratimas 
apie tai ir motyvacija naudotis paslaugomis. R. M. Sullivan įsitikinusi, 
kad įgyvendinant mokymosi bendrijos koncepciją svarbu aiškiai ištrans-
liuoti žinią, kad biblioteka turėtų būti matoma ne tik kaip informacijos 
saugykla, bet ir kaip mokymosi vieta23. Be to, Elizabetha K. Heitsch ir 
Robertas P. Holley24 akcentuoja, kad mokymosi bendrijos koncepcija gali 
būti laikoma informacijos bendrijos koncepcijos evoliucija, kuri žymi per-
ėjimą iš instrukcinio mokymosi aplinkos į aplinką, kurioje orientuojamasi 
į socialinį mokymąsi ir žinių kūrimą. Informacijos bendrijos koncepcijos 
akcentas yra informacijos valdymas, o mokymosi bendrijos koncepci-
jos – mokymosi valdymas. Mokymosi bendrijos koncepcija besivadovau-
janti biblioteka pripažįsta besimokančiojo svarbą ir teikia pirmenybę jo 
mokymosi tikslų įgyvendinimui. Šie pasikeitimai lemia bibliotekininkų, 
edukologų ir informacinių technologijų specialistų bendradarbiavimo 
poreikį siekiant pagelbėti studentams mokytis, rengti rašto darbus, atlikti 
tyrimus ir naudotis informacinėmis technologijomis. Bendradarbiauda-
mos su kitais universiteto padaliniais akademinės bibliotekos siūlo rašymo 
centro, dalyko bibliotekininko konsultacijas, paslaugas negalią turintiems 
žmonėms, pažangių technologijų ir specializuotos programinės įrangos la-
boratorijas, daugiafunkcius įrenginius, nešiojamųjų kompiuterių ir kitos 
įrangos skolinimą, grupinio ir individualaus darbo vietas, prieigą prie įvai-
rių formatų informacijos išteklių, neformalaus bendravimo vietas, laisvą 
atmosferą ir į klientus nukreiptą požiūrį. 

22 HOLMGREN, Richard A. Learning Commons: A Learning-Centered Library Design. 
College & Undergraduate Libraries, 2010, vol. 17, no. 2–3, p. 177–191. 

23 SULLIVAN, Rebecca M. Common knowledge: learning spaces in academic libraries. 
College & Undergraduate Libraries, 2010, vol. 17, no. 2–3, p. 130–148. 

24 HEITSCH, Elizabeth K.; HOLLEY, Robert P. The Information and Learning Commons: 
Some Reflections. New Review of Academic Librarianship, 2011, vol. 17, no. 1, p. 64–77.
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Reikia paminėti, kad greta terminų informacijos bendrija ir mokymosi 
bendrija dar vartojamas ir trečiasis – mokymosi erdvė. Šiame straipsnyje 
laikomasi pozicijos, kad mokymosi erdvė yra siauresnės aprėpties kon-
cepcija nei informacijos bendrija ar mokymosi bendrija, yra pastarųjų 
koncepcijų sudedamoji dalis. Atsižvelgiant į prieš tai minėtus informa-
cijos bendrijos ir mokymosi bendrijos koncepcijų aiškinimus galima 
teigti, kad jomis siekiama apibrėžti ne tiek fizinės erdvės modeliavimo, 
kiek paslaugų modeliavimo principus. Modeliuojant paslaugas fizinė 
erdvė yra tik vienas iš įrankių paslaugai teikti greta informacinių tech-
nologijų ir žmogiškųjų išteklių.

Šiame straipsnyje remiamasi Nancy Schmidt ir Janetos Kaufman25 
apibrėžtimi: mokymosi bendrijos kūrimo iniciatyva modeliuoja efektyvią 
studentų ir bibliotekos bendradarbiavimo partnerystę siekiant palaikyti 
mokymąsi auditorijoje ir už jos ribų. Galima teigti, kad akademinė biblio-
teka, besivadovaujanti mokymosi bendrijos koncepcija, visą savo veiklą 
orientuoja į pagalbą informacijos vartotojams pasiekti nusimatytus sieki-
nius. Erdvių suplanavimas, teikiamų paslaugų spektras ir būdas, paslau-
gas teikiančių profesionalų kompetencijos ir specializacija priklauso nuo 
konkrečios aptarnaujamos bendruomenės numatytų siekinių. Vertinant 
bibliotekos pajėgumą padėti aptarnaujamai bendruomenei pasiekti užsi-
brėžtus siekinius, galima modeliuoti tikėtiną bibliotekos teikiamą vertę, 
išreikštą kiekybiškai ir kokybiškai, t. y. vertinti paslaugas, sietinas su pa-
galba įgyvendinti studijų siekinius. 

TYRIMO METODOLOGIJA

Formuluojamas tyrimo tikslas: įvertinti, kokiu mastu, studentų nuo-
mone, VU bibliotekos teikiamų paslaugų spektras padeda įgyvendinti 
studentų studijų siekinius? Tyrimo tikslas padėjo surinkti duomenis, 
kad būtų išsiaiškinta, ar šiuo metu teikiamos paslaugos yra aktualios 
studentams siekiant tikslų. 

25 SCHMIDT, Nancy; KAUFMAN, Janet. Learning Commons: Bridging the Academic 
and Student Affairs Divide to Enhance Learning across Campus. Research Strategies, 
2005, vol. 20, no. 4, p. 242–256. DOI:10.1016/j.resstr.2006.12.002.
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Keltos tyrimo hipotezės:
• Pagrindinė priežastis, kodėl studentai lankosi bibliotekoje, yra 

vieta studijuoti, rengti rašto darbus. 
• Biblioteka yra tinkama vieta socialinių ryšių ir kontaktų palaiky-

mui su dėstytojais bei kitais studentais. 
• Studentai vertina studijuoti motyvuojančią bibliotekos aplinką ir 

galimybę mokytis iš kitų studentų. 
Tyrimui naudotas šio straipsnio autorių sukurtas klausimynas, ku-

riuo siekta įvertinti bibliotekos paslaugų aktualumą studentams. Klau-
simynas pateiktas bandomajam tyrimui. Jame dalyvavo 15 dalyvių, 
buvo registruojami iškilę neaiškumai. Po bandomojo tyrimo padaryti 
pakeitimai. 

Klausimyną sudaro du blokai. Pirmo bloko klausimais siekta nustaty-
ti respondento studijų pakopą, lankymosi bibliotekoje dažnumą (3 klau-
simai), antro bloko – išsiaiškinti, kokias paslaugas teikdama VU bibliote-
ka padeda įgyvendinti studijų ir asmeninius tikslus (12 studijų siekinių ir 
septynios paslaugų grupės). Respondentai vertino, kaip viena iš septynių 
bibliotekos paslaugų grupių padeda pasiekti vieną iš studijų tikslų, atsa-
kymais Taip arba Ne. Atsakymas Taip vertintas 1, o atsakymas Ne – 0. 

Tyrimas vykdytas Vilniaus universitete nuo 2015 m. gegužės 4 d. 
iki gegužės 19 d. Jame dalyvavo pirmos, antros ir trečios studijų pako-
pų studentai, taip pat laisvieji klausytojai, išlyginamųjų ir laipsnio ne-
suteikiančių studijų studentai. Remiantis Vilniaus universiteto tinkla-
lapyje pateiktais duomenimis 2015 m. Vilniaus universitete studijavo 
20 643 studentai ir laisvieji klausytojai26. Tyrimo imties tūris nustatytas 
formule, pritaikoma priklausomai nuo generalinės aibės, n = 1/(Δ² + 
1/N), kai n – imties dydis, Δ – leistinoji paklaida, N – generalinė daugu-
ma. Šiame tyrime pasikliauta 95 proc. tikslumu ir pasirinkta 5 proc. Δ 
leistinoji paklaida27. Generalinė visuma – tai visų pakopų VU studentai,  

26 Vilniaus universitetas [interaktyvus] [žiūrėta 2015 m. gegužės 28 d.]. Prieiga per inter-
netą: <http://www.vu.lt/apiemus/faktai>.

27 KARDELIS, Kęstutis. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: edukologija ir kiti socia
liniai mokslai: vadovėlis. 4-asis leid. Šiauliai: Lucilijus, 2007, p. 208.
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t. y. 20 643 studentai. Pritaikius formulę gautas imties dydis – 392 res-
pondentai. Iš viso apklausta 416 respondentų. Klausimynas išsiųstas el. 
paštu, taip pat anketa platinta bibliotekos patalpose. Statistinė duomenų 
analizė atlikta naudojant IBM SPSS (angl. Statistical Package for the So
cial Sciences) licencijuotą programą. Įvertintas bibliotekos paslaugų tin-
kamumo pasiekti studijų tikslus vidurkis ir kiek atskiros paslaugų grupės 
turėjo įtakos bendram bibliotekos paslaugų tinkamumo vertinimui. 

Paskaičiuotas bendras klausimyno Cronbacho alfa koeficientas. At-
liktas Shapiro–Wilko testas, apskaičiuotas Spearmano koreliacijos koefi-
cientas. Lyginant rezultatus tarp studijų pakopų atliktas Manno–Whit-
ney U testas. 

REZULTATŲ ANALIZĖ

Tyrime dalyvavo 416 respondentų. Iš jų 305 respondentų yra pirmos 
studijų pakopos (bakalauro) studentai (2,1 proc. visų pirmos pakopos 
studentų), 76 respondentai – antros studijų pakopos (magistro) studen-
tai (2,1 proc. visų antros pakopos studentų), 15 respondentų – trečios 
pakopos (doktorantūros) studijų studentų (1,86 proc. visų trečios pako-
pos studentų) ir 20 respondentų – kiti studentai – laisvieji klausytojai, 
išlyginamųjų studijų studentai (1,5 proc. visų klausytojų skaičiaus). 

Atliktas klausimyno skalės vidinio nuoseklumo vertinimas naudo-
jant Cronbacho alfa koeficientą. Viso klausimyno Cronbacho alfa ko-
eficientas lygus 0,912. Anketa tinkama tyrimams, nes šis koeficientas 
viršija 0,70 – klausimų grupė gali būti suderinta28. Spearmano–Browno 
padidinto patikimumo koeficiento reikšmė artima Cronbacho alfa ko-
eficiento – 0,955, o tai reiškia, kad atsakymų į atskirus klausimus dis-
persijos yra panašios29. Įvertintos koreliacijos koeficiento tarp atsakymų 
į konkretų klausimą ir suminės klausimyno skalės reikšmės. Neigiama 

28 AIKEN, Lewis R.; GROTH-MARNAT, Gary. Psychological Testing and Assessment. 12th 
ed. Boston Mass: Pearson Education, 2006, p. 535. 

29 PUKĖNAS, Kazimieras. Kokybinių duomenų analizė SPSS programa: studijų knyga. Kau-
nas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011, p. 136.  
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koreliacija (r=-0,46) yra klausimo apie studijų pakopą. Šis klausimas 
yra skirtingo pobūdžio nei kiti anketos klausimai ir jo paskirtis nėra 
paslaugų aktualumo vertinimas. Likę klausimai turi stiprų arba vidutinį 
koreliacinį ryšį su klausimyno skale, todėl vieno iš jų pašalinimas dides-
nės įtakos Cronbacho alfa koeficientui neturi. 

Nustatyta, kurios bibliotekos paslaugos yra aktualiausios studentams 
įgyvendinant savo studijų siekinius. Bibliotekos paslaugų aktualumas 
vartotojams mažėjančio aktualumo tvarka pateikiamas 1 lentelėje. Ak-
tualumo lygis vertintas remiantis vidurkiu. Vidurkis matuojamas nuo 
nulio iki vieneto. Kuo arčiau vieneto, tuo paslaugos aktualumas dides-
nis. Standartinis nuokrypis nurodo imties vidurkio tikslumą ir kiek im-
ties rezultatai nutolę nuo vidurkio. 

1 LENTELĖ. Bibliotekos paslaugų aktualumas vartotojams įgyvendinant stu-
dijų siekinius

Paslaugų grupė Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Fizinės erdvės pritaikymas: kompiuterizuotos darbo 
vietos, grupinio darbo vietos, individualaus darbo vie-
tos, komunikacijos erdvės, kavinė, seminarų kambariai 
ir pan.

0,45 0,35

Prieiga prie spausdintinių ir elektroninių informacijos 
išteklių (el. knygos, duomenų bazės, el. žurnalai ir kt.) 0,39 0,32

Naudojimosi VU bibliotekos paslaugomis koncepcija 
(darbo laikas, taisyklės, atsakingas požiūris, lankstumas) 0,28 0,33

IT įrangos pritaikymas: kompiuteriai, daugiafunkciai 
įrenginiai, savitarnos įrenginiai 0,25 0,30

Specializuota programinė įranga (SPSS, AutoCAD ir 
kt.), interaktyvus bibliotekos informacinis gidas 0,11 0,22

Tiesioginė bibliotekos darbuotojo konsultacija 0,07 0,16
Mokymai, informacinio raštingumo paskaitos ir tin-
klalapis 0,06 0,16

Nustatyta, kad siekiant įgyvendinti studijų siekinius studentams svar-
biausia yra bibliotekos fizinės erdvės pritaikymas ir prieiga prie spausdinti-
nių ir elektroninių informacijos išteklių. Mažiausiai aktualios paslaugos yra 
tiesioginė bibliotekos darbuotojo konsultacija ir mokymai bei informacinio  
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raštingumo paskaitos. Standartinis nuokrypis nurodo kintamojo vidurkių 
išsibarstymo mastą. Aktualiausių paslaugų standartinis nuokrypis yra di-
delis. Tai rodo, kad studentų nuomonė labai svyravo. Mažiausiai aktualių 
paslaugų standartinis nuokrypis yra mažas, tai parodo, kad studentų nuo-
monė šiuo atveju sutapo. Tiesioginė bibliotekos darbuotojo konsultacija 
ir mokymai bei informacinio raštingumo paskaitos studentų įvardijamos 
kaip mažiausiai aktualios. Tai rodo, kad studentai suvokia biblioteką kaip 
mokymosi erdvę ir informacijos išteklių saugyklą. 

Respondentai galėjo įvertinti, kurį studijų siekinį įgyvendinant bi-
bliotekos paslaugos yra aktualios. Bibliotekos paslaugų tinkamumo pa-
siekti studijų siekinius įverčių vidurkiai pateikiami 2 lentelėje. 

2 LENTELĖ. Studijų ir asmeninių siekinių įgyvendinimas naudojantis biblio-
tekos paslaugomis

Studentų siekiniai Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Rengiant rašto darbą, taip pat baigiamąjį rašto darbą 0,35 0,28
Rengiantis kolokviumui / egzaminui 0,33 0,27
Atliekant dėstytojo paskirtą individualią seminaro ar 
pratybų užduotį 0,30 0,25

Ruošiantis paskaitoms 0,29 0,26
Įgyvendinant mokslinį tyrimą 0,28 0,27
Ieškant informacijos studijų tikslais 0,27 0,24
Rengiant grupinius projektus ar pateiktis 0,26 0,24
Turiningai leidžiant laisvalaikį, saviugdai 0,16 0,21
Užmezgant santykius su bendrakursiais 0,12 0,16
Bendraujant su dėstytoju / rašto darbo vadovu 0,10 0,18
Susipažįstant su panašių pažiūrų žmonėmis 0,09 0,16

Bibliotekos paslaugos yra aktualiausios rengiant rašto darbą, taip pat 
baigiamąjį rašto darbą; rengiantis kolokviumui ar egzaminui ir atliekant 
dėstytojo paskirtą individualią seminaro ar pratybų užduotį. Paslaugos 
mažai arba visai neaktualios užmezgant santykius su bendrakursiais, 
bendraujant su rašto darbo vadovu ar susipažįstant su panašių pažiūrų 
žmonėmis. Standartinis nuokrypis yra vidutinis arba mažas. Studentų 
nuomonė sutapo nurodant, kad biblio tekos paslaugos mažai aktualios 
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bendraujant su dėstytoju, užmezgant santykius ar susipažįstant su pa-
našių pažiūrų žmonėmis. Labiau studentų nuomonė skyrėsi nurodant, 
kiek bibliotekos paslaugos prisideda prie rašto darbo rengimo ar pasi-
ruošimo egzaminui. Šiuo atveju standartinis nuokrypis yra vidutinis ir 
nurodo studentų nuomonės svyravimą. Matyti, kad vyraujantis akade-
minės bibliotekos paslaugų vartojimo tikslas yra studentų savarankiškų 
ir individualių mokymosi tikslų pasiekimas, pavyzdžiui, rašto ir baigia-
mojo darbo rengimas ir pasiruošimas egzaminams. Tai rodo, kad biblio-
teka suvokiama mokymosi procese ne kaip aktyvi bendradarbiavimo su 
studentais partnerė, siekiant palaikyti mokymosi procesą ir už auditori-
jos ribų, bet kaip pagalbinė institucija, suteikianti fizinę erdvę ir prieigą 
prie informacijos išteklių. Bibliotekos vaidmuo yra daug mažesnis sie-
kiant įgyvendinti grupinių projektų rengimą ar bendrauti su dėstytoju ir 
bendrakursiais. Vyraujantis biblio tekos paslaugų naudojimo tikslas yra 
rašto darbo ir baigiamojo rašto darbo rengimas bei pasiruošimas egza-
minui. Tai reiškia, kad išsiskiria individualus darbas ir menkai išreiškia-
mas bibliotekos paslaugų aktualumas socialinio mokymosi srityje. 

Įvertinus asimetrijos ir eksceso koeficientus nustatyta, kad jie nutolę 
nuo nulio. Tai rodo, kad skirstiniai nėra artimi normaliesiems. Įvertinus 
histogramas matoma nedidelė dešinioji asimetrija. Tai patvirtina, kad 
skirstinys yra nukrypęs nuo normaliojo skirstinio. Shapiro–Wilko kri-
terijus vertinant atskirus siekinius dauguma atvejų neviršija reikšmingu-
mo lygmens p > 0,05, todėl patvirtina, kad duomenys neturi normalio-
jo skirstinio. Analizuojant stačiakampes diagramas (Boxplot) įvertintos 
išskirtys. Pašalinus išskirtis atliktas pakartotinis skaičiavimas, tačiau re-
zultatai pasikeitė mažai. Padaryta išvada, kad išskirtys nėra esminės, be 
to, išskirčių daromą įtaką kompensuoja didelė tyrimo imtis. Tolesnei 
duomenų analizei panaudoti neparametriniai kriterijai.

Siekiant įvertinti, kokiu mastu, vartotojų nuomone, VU bibliotekos 
teikiamų paslaugų spektras padeda įgyvendinti studentų studijų siekinius, 
apskaičiuota Spearmano koreliacija. Pasirinktos tik labai stiprios studijų 
siekinių koreliacijos (r>0,8) (3 lentelė). Nustatyta, kad labai stipriai tar-
pusavyje koreliuoja individualių užduočių atlikimą atspindintys siekiniai. 
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3 LENTELĖ. Studijų siekinių Spearmano koreliacijos koeficientas

Ruošiantis 
paskaitoms

Atliekant dėstytojo 
paskirtą individualią 
seminaro ar pratybų 
užduotį 

Rengiant rašto 
darbą, taip pat 
baigiamąjį rašto 
darbą

Rengiantis kolokviumui / 
egzaminui 0,81 0,82 0,82

Ruošiantis paskaitoms 0,84 0,8
Atliekant dėstytojo pa-
skirtą individualią semi-
naro ar pratybų užduotį 

0,85

Taip pat apskaičiuotos Spearmano koreliacijos tarp bibliotekos pas-
laugų ir studijų bei asmeninių siekinių, atlikta jų analizė. Pasirinktos tik 
stiprios koreliacijos (r>0,7) (4 lentelė). 

4 LENTELĖ. Bibliotekos paslaugų ir studijų siekinių aukštas Spearmano kore-
liacijos koeficientas

Prieiga prie 
informacijos 
išteklių

Fizinės er-
dvės pritai-
kymas

IT įrangos 
pritaikymas

VU bibliote-
kos koncep-
cija

Atliekant dėstytojo paskir-
tą individualią seminaro ar 
pratybų užduotį 

0,7 0,73 0,71

Rengiantis kolokviumui / 
egzaminui 0,7 0,71

Ruošiantis paskaitoms 0,7 0,7
Rengiant rašto darbą, taip 
pat baigiamąjį rašto darbą 0,72 0,7 0,7

Įgyvendinant mokslinį 
tyrimą 0,71

Rengiant grupinius pro-
jektus / pateiktis 0,72 0,7

Labiausiai studentų studijų siekinius padeda įgyvendinti fizinės er-
dvės ir IT įrangos pritaikymas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad stipri 
koreliacija sieja fizinės erdvės ir IT įrangos pritaikymą bei siekinius, at-
spindinčius individualų darbą ir grupinį darbą. 

Iš 5 lentelės matyti, kurios bibliotekos paslaugos ir siekiniai silpnai 
koreliuoja. Pasirinktos tik silpnos koreliacijos (r<0,3). Pažymėtina, kad 



 M O K Y M O S I  B E N D R I J O S  R A I Š K A  A K A D E M I N Ė J E  B I B L I OT E KO J E :   123 
 V I L N I AU S  U N I V E R S I T ETO  B I B L I OT E KO S  AT V E J I S

silpnos koreliacijos yra tarp bibliotekos vykdomų mokymų, informaci-
nio raštingumo paskaitų ir tinklalapio bei rašto darbų rengimo, atlie-
kant individualią dėstytojo paskirtą užduotį, įgyvendinant studijų pro-
jektus. Kartu pabrėžtina, kad tiesioginė bibliotekos darbuotojo konsul-
tacija nėra silpnai koreliuojama su rašto darbų rengimu, individualios 
dėstytojo užduoties atlikimu ar studijų projektų įgyvendinimu. 

5 LENTELĖ. Bibliotekos paslaugų ir studijų siekinių žemas Spearmano korelia-
cijos koeficientas

Mokymai, informacinio 
raštingumo paskaitos ir 
tinklalapis

Tiesioginė biblio-
tekos darbuotojo 
konsultacija

Turiningai leidžiant laisvalaikį, 
saviugdai 0,27 0,25

Įgyvendinant studijų projektus / 
grupines užduotis 0,28

Rengiant rašto darbą, baigiamąjį 
rašto darbą, disertaciją, publikaciją 0,25

Atliekant dėstytojo paskirtą indivi-
dualią seminaro ar pratybų užduotį 0,27

Bendraujant su dėstytoju / rašto 
darbo vadovu 0,29

Užmezgant santykius su bendra-
kursiais 0,25

Susipažįstant su panašių pažiūrų 
žmonėmis 0,26

Atliktas Manno–Whitney U testas nepriklausomų imčių neparamet-
rinio palyginimo testas. Tikrinta, ar studijų pakopų studentų skirstiniai 
skiriasi. Daroma išvada, kad skirstiniai skiriasi, jeigu p mažiau arba lygu 
0,05. Nurodant, ar esama reikšmingo skirtumo tarp skirstinių, naudojami  
pliuso (+) ir minuso (–) ženklai. Pliuso ženklas žymi, kad p mažiau arba 
lygu 0,05 ir egzistuoja statistiškai reikšmingas skirtumas, o minuso žen-
klas – kad p daugiau negu 0,05 ir reikšmingo skirtumo tarp skirstinių 
nėra. Iš 6 lentelės matyti, kuriuos siekinius vertinant studentų nuomonė 
statistiškai reikšmingai skiriasi. Lentelėje „Kita“ žymima laisvieji klausy-
tojai, išlyginamųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai.
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6 LENTELĖ. Studijų ir asmeninių siekinių palyginimas pagal studijų pakopas

Siekiniai
Palyginimas

I ir II 
pakopa

I ir III 
pakopa

I ir 
Kita 

II ir III 
pakopa

III ir 
Kita

Rengiantis kolokviumui / egzaminui – – + – +
Ruošiantis paskaitoms – – + – +
Atliekant dėstytojo paskirtą individu-
alią seminaro ar pratybų užduotį – – + – –

Rengiant rašto darbą, taip pat baigia-
mąjį rašto darbą – – + – +

Įgyvendinant mokslinį tyrimą – + – + +
Rengiant grupinius projektus / pa-
teiktis – – + – –

Ieškant informacijos studijų tikslais – – + – +
Bendraujant su dėstytoju / rašto 
darbo vadovu – + – + +

Užmezgant santykius su bendrakur-
siais – – – – –

Susipažįstant su panašių pažiūrų 
žmonėmis – – – – –

Turiningai leidžiant laisvalaikį, sa-
viugdai – – + – +

Studijų siekimų įgyvendinimo vertinimas stačiakampėse diagramo-
se, kuriose vaizduojamas kintamojo imties centro, maksimalios ir mi-
nimalios reikšmių vaizdas ir duomenų išsibarstymas aplink duomenų 
centrą30, matyti, kad minimalios ir maksimalios reikšmės mažai skiriasi, 
o išskirtys yra panašiai nutolusios nuo duomenų centro. Galime daryti 
išvadą, kad I ir II studijų pakopos studentų nuomonė sutampa verti-
nant, kuriuos studijų ir asmeninius siekinius padeda įgyvendinti biblio-
tekos paslaugos. Lyginant I ir III bei II ir III pakopos studentų nuo-
monę, matoma tendencija, kad nuomonė reikšmingai skiriasi vertinant 
mokslinio tyrimo įgyvendinimą ir bendravimą su rašto darbo vadovu 

30 BUTKEVIČIENĖ, Eglė; VAICEKAUSKAITĖ, Aida. Antrinė kiekybinių duomenų analizė: 
mokymo kurso medžiaga [interaktyvus] [žiūrėta 2015 m. birželio 9 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.lidata.eu/index.php?file=files/mokymai/kiek2/kiek2.html&course_file= 
kiek2_3_2.html>.
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ar dėstytoju. Reikia atsižvelgti į tai, kad I ir II pakopos studentų nuo-
monė šiuo aspektu reikšmingai nesiskyrė. Ši tendencija aiškiai matyti ir 
stačiakampėse diagramose, kuriose III pakopos studentų duomenys ir 
mediana išsidėstę arčiau maksimalios reikšmės. Vertinant siekinį „ben-
draujant su dėstytoju / rašto darbo vadovu“, I ir III pakopos studentų 
duomenų išskirtys labai aiškios, duomenys plačiai pasklidę nuo vidur-
kio. Taip pat I ir III  pakopos studentų nuomonė reikšmingai skyrėsi 
vertinant mokslinio tyrimo įgyvendinimo siekinį: matyti, kad I pakopos 
studentų duomenys išsidėstę arti minimalios reikšmės, o III pakopos – 
arti maksimalios reikšmės. Reikšmingiausiai nuomonė skiriasi I ir Kita 
bei III ir Kita studentų. Apibendrinant galima teigti, kad I ir II pakopos 
studentų nuomonė daugeliu atvejų sutampa, I ir II pakopų studentų ir 
III pakopos studentų nuomonė skiriasi nežymiai, tačiau Kita studentų 
nuomonė skiriasi nuo visų pakopų studentų. 

Panaši tendencija matyti ir vertinant bibliotekos paslaugų aktualu-
mą (7 lentelė). Reikšmingas nuomonių skirtumas egzistuoja tarp I  ir 
Kita bei III ir Kita studentų vertinant prieigos prie informacijos ište-
klių suteikimą bei fizinės erdvės pritaikymą. Studentai fizinės erdvės 
pritaikymą ir prieigos prie informacijos išteklių suteikimą nurodė kaip 
svarbiausias bibliotekos paslaugas siekiant įgyvendinti studijų siekinius 
(1 lentelė), tačiau palyginus šių paslaugų įvertinimą tarp atskirų studijų 
pakopų matyti, kad I, III ir Kita studentų nuomonė reikšmingai skiriasi. 
Taip pat reikšmingas nuomonių skirtumas matyti tarp I ir III pakopos 
studijų studentų, vertinant tiesioginės bibliotekos darbuotojo konsulta-
cijos paslaugą. Stačiakampėje diagramoje matyti, kad III pakopos studi-
jų studentų duomenys yra išsidėstę arti vidurkio, o I pakopos studentų 
duomenų vidurkis yra arti minimalios reikšmės ir dauguma duomenų 
išsidėstę kaip išskirtys ir yra toli pasklidę nuo vidurkio. Apibendrinant 
teigtina, kad labiausiai duomenys yra nutolę nuo vidurkio vertinant 
tokias paslaugas kaip mokymai, informacinio raštingumo paskaitos ir 
bibliotekos darbuotojo konsultacija. Taip pat išskirtina, kad III pakopos 
studentai labiau nei I, II pakopų ir Kita studentai vertina tokias pas-
laugas kaip prieiga prie informacijos išteklių ir bibliotekos darbuotojo  
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konsultacija. III pakopos studentų nuomone, biblioteka daugiausia pri-
sideda įgyvendinant mokslinį tyrimą, bendraujant su rašto darbo vado-
vu ir turiningai leidžiant laiką bei saviugdai. 

Trečiasis anketos klausimas skirtas išsiaiškinti, kiek laiko per savaitę 
studentai praleidžia bibliotekoje. Išanalizavus duomenis, matoma ten-
dencija, kad skirtingų pakopų studentų praleidžiamo bibliotekoje laiko 
dalis skiriasi. Didžioji dalis I ir II pakopos studijų studentų linkę pra-
leisti bibliotekoje 2–5 val. arba 6–10 val. Nemaža dalis I ir II pakopos 
studentų yra linkę praleisti bibliotekoje iki valandos arba daugiau nei 
16 val. per savaitę. Tai reiškia, kad vieni studentai yra tik atsitiktiniai 

7 LENTELĖ. Bibliotekos paslaugų palyginimas pagal studijų pakopas

Paslaugos
Palyginimas

I ir II 
pakopa

I ir III 
pakopa

I ir 
Kita

II ir III 
pakopa

III ir 
Kita

Prieiga prie spausdintinių ir elektroni-
nių informacijos išteklių (el. knygos, 
duomenų bazės, el. žurnalai ir kt.)

– – + – +

Fizinės erdvės pritaikymas: kompiute-
rizuotos darbo vietos, grupinio darbo 
vietos, individualaus darbo vietos, ko-
munikacijos erdvės, kavinė, seminarų 
kambariai ir pan.

– – + – +

IT įrangos pritaikymas: kompiuteriai, 
daugiafunkciai įrenginiai, savitarnos 
įrenginiai, 3D skenavimo ir spausdini-
mo paslauga

– – – – –

Specializuota programinė įranga (SPSS, 
AutoCAD ir kt.), interaktyvus bibliote-
kos informacinis gidas

– – – – –

Naudojimosi VU bibliotekos paslaugo-
mis koncepcija (darbo laikas, taisyklės, 
atsakingas požiūris, lankstumas)

– – – – –

Mokymai, informacinio raštingumo 
paskaitos ir tinklalapis – – – – –

Tiesioginė bibliotekos darbuotojo kon-
sultacija – + – – –



 M O K Y M O S I  B E N D R I J O S  R A I Š K A  A K A D E M I N Ė J E  B I B L I OT E KO J E :   127 
 V I L N I AU S  U N I V E R S I T ETO  B I B L I OT E KO S  AT V E J I S

lankytojai, nes pasinaudoja biblioteka trumpai (iki valandos), arba 
darbštieji, nes praleidžia bibliotekoje daugiau nei 16 val. Išryškėja ten-
dencija, kad II pakopos studentai yra linkę praleisti bibliotekoje tiek pat 
laiko, kiek ir I pakopos studentai. III pakopos studentai daugiausia pra-
leidžia 6–10 val. arba daugiau nei 16 val. per savaitę. Darytina išvada, 
kad III studijų pakopos studentai praleidžia bibliotekoje daugiau laiko 
per savaitę nei I ir II studijų pakopų studentai. 

Kiti studentai, pavyzdžiui, laisvieji klausytojai, išlyginamųjų studijų, 
laipsnio nesuteikiančių studijų studentai daugiausia rinkosi atvirą klau-
simą „Kita“, kuriame galėjo patys nurodyti, kiek laiko praleidžia biblio-
tekoje. Atvirame klausime „Kita“ iš visų studijų pakopų studentų gauti 
42 atviri atsakymai, kuriuose nurodomi labai įvairūs laiko intervalai. 
Atsakymus būtų galima grupuoti į dvi skirtingas grupes: reguliariai bi-
bliotekos paslaugomis besinaudojantys studentai (12 atsakymų) ir nere-
guliariai bibliotekos paslaugomis besinaudojantys studentai (30 atsaky-
mų). Aiški tendencija, kad studentų naudojimosi biblioteka įpročiams 
daro įtaką studijų ir egzaminų kalendorius. Nereguliariai bibliotekos 
paslaugomis besinaudojantys studentai teigia, kad bibliotekoje lankosi 
retai, tačiau per egzaminų sesiją joje praleidžia daug laiko. Reguliariai 
bibliotekos paslaugomis besinaudojantys studentai nurodo, kad biblio-
tekoje per savaitę praleidžia ne mažiau kaip 30 valandų. 

DISKUSIJA

Analizuojant informacijos bendruomenės ir mokymosi bendruomenės 
koncepcijas susidurta su problema, kad šios koncepcijos persidengia, to-
dėl tai sukėlė sunkumų siekiant sukurti validų klausimyną, kuris galėtų 
padėti identifikuoti vienos ar kitos koncepcijos įgyvendinimo lygmenį 
akademinėje bibliotekoje. Tai lėmė, kad atsisakyta idėjos identifikuoti 
vienos ar kitos koncepciją įgyvendinimą praktikoje. Čia atsiranda erdvės 
diskusijai, ar įmanoma ir ar yra reikalinga aiškiai atskirti bibliotekos 
paslaugų formavimo koncepcijos virsmą iš informacijos bendruomenės 
į mokymosi bendruomenę. 
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Šiame straipsnyje nuspręsta vadovautis pragmatinio informacijos 
vartotojo pozicija ir mokymosi bendruomenės koncepcijos įgyvendi-
nimą ar neįgyvendinimą vertinti pagal tai, kiek ji padeda pasiekti stu-
dijų siekinius. Tai reiškia, kad vertinamas vartotojų poreikis naudotis 
tam tikromis paslaugomis, motyvacija jomis naudotis ir supratimas, 
kad biblioteka gali teikti paslaugas, kurios padeda įgyvendinti sociali-
nio konstruktyvistinio požiūrio į mokymąsi idėją. Pasirinktas vertini-
mo matmuo – vidurkiai. Čia kyla diskusinis klausimas dėl pasirinki-
mo respondentų teiginius vertinti tik 1 ir 0, nenumatant smulkesnio 
vertinimo pagal Likerto skalę. Naudojant penkių lygių skalę būtų gali-
ma skaičiuoti modą ir medianą, kas galėtų padėti gauti patikimesnius 
siekinių įgyvendinimo duomenis. 

Taip pat diskusinis klausimas yra dėl bibliotekos paslaugų suskirs-
tymo į grupes. Taip padaryta siekiant sukurti kompaktiškesnę anketą, 
tačiau kartu buvo prarastas tikslumas renkant informaciją apie atskiras 
paslaugas, pavyzdžiui, individualaus darbo kambarius ir grupinio dar-
bo kambarius. Be to, siekiant panaudoti šią anketą vėlesniuose kartoti-
niuose tyrimuose, gali iškilti problema dėl pasikeitusių studijų siekinių, 
kurie keičiasi tiek dėl studijose taikomo socialinio konstruktyvistinio 
požiūrio į mokymąsi, tiek dėl studijų organizavimo metodikos. 

Taip pat reikėtų atlikti kitą tyrimą, kuriuo būtų įvertinta, ar studijos 
VU yra grįstos socialinio konstruktyvistinio mokymosi principais. Ati-
tinkamai pagal tai turėtų būti kitaip permodeliuojamos bibliotekos pa-
slaugos, parenkama kita paslaugų teikimo koncepcija. Straipsnyje pagal 
nutylėjimą numatyta, kad studijos VU daugeliu atvejų grįstos socialinio 
konstruktyvistinio mokymosi principais. 

IŠVADOS

VU bibliotekos paslaugos yra sumodeliuotos siekiant įgyvendinti mo-
kymosi bendrijos koncepciją, tačiau VU studentų poreikių vertinimas 
rodo, kad pasiekta pereinamoji būsena nuo informacijos bendrijos kon-
cepcijos prie mokymosi bendrijos koncepcijos arba nuo pasyvaus moky-
mosi palaikymo prie aktyvaus. 
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Apklausos rezultatų analizė parodė, kad studentai mano, jog biblio-
tekos paslaugos yra mažiau aktualios užduotims, kurioms būtinas gru-
pinis darbas, bendradarbiavimas, neformalus bendravimas. Aiškinantis, 
kurias VU bibliotekos paslaugas respondentai vertino kaip aktualias 
siekiant studijų tikslų, nustatyta, kad vyrauja paslaugos, siejamos su ga-
limybe naudotis spausdintiniais ir elektroniniais informacijos ištekliais, 
fizinės erdvės pritaikymu ir IT įrangos pritaikymu. Tiesioginė bibliote-
kos darbuotojo konsultacija, naudojimosi VU bibliotekos paslaugomis 
koncepcija ir bibliotekos organizuojami mokymai yra mažai aktualūs. 

Patvirtintos keltos hipotezės, kad pagrindinė studentų lankymosi 
bibliotekoje priežastis yra vieta studijuoti ir rengti rašto darbus, o socia-
linių ryšių ir kontaktų palaikymui su dėstytojais bei studentais, taip pat 
studijuoti motyvuojanti bibliotekos aplinka ir galimybė mokytis iš kitų 
studentų yra vertinama kaip mažiau aktuali. 

Detalesnė tyrimo duomenų analizė parodė, kad pagal poreikius pa-
našūs tarpusavyje yra I ir II pakopos studentai, mažiau panašūs su I 
ir II pakopos studentais yra III pakopos studentai. Esmingai nuo visų 
pakopų studentų skiriasi laisvieji klausytojai, išlyginamųjų studijų stu-
dentai. Tai reiškia, kad modeliuojant paslaugas pravartu atsižvelgti, koks 
yra informacijos vartotojų homogeniškumas vertinamuoju požymiu pa-
sirenkant studijų pakopą arba studijų formą. 
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MANIFESTATION OF LEARNING COMMONS IN ACADEMIC LIBRARY: 
CASE STUDY OF VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY

Dr. Vincas Grigas, Lina Balčiūnaitė
S u m m a r y

The article aims to evaluate the relevance of academic library services for students to 
achieve their study goals. In pursuance of this aim two tasks were singled out. The first 
one was to evaluate level of learning commons implementation in academic library by its 
capability to help students to achieve their study goals. The second one was to determine 
the predominant aim of academic library services use. Information user’s survey was used 
to solve the tasks. Vilnius University Library was chosen as a place of research. Vilnius 
University students from all study levels were chosen. Cronbach’s alpha was calculated 
to assess reliability of the survey questionnaire. Shapiro–Wilk was used to test normal-
ity. Spearman correlation coefficient was used to determine correlations between different 
study goals and different services. For comparison of different levels of degree studies, the 
Mann-Whitney U test was used. It was found out that Vilnius University Library ser-
vices are modelled aiming to implement conception of learning commons. However needs 
of Vilnius University students needs and evaluation of library services show that Vilnius 
University Library is in transitive state from implementation of conception of informa-
tion commons to learning commons or from focus on passive to active learning. Analysis 
of survey results showed that library services related with group work, collaboration, and 
non-formal communication were less necessary for seeking students’ goals. On the con-
trary, services intended for individual work were considered to be the most relevant for 
achieving their study goals.
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Vilniaus universiteto bibliotekoje  
saugomo kultūros paveldo moksliniai 

tyrimai kaip Universiteto bendruomenės 
partnerio vizijos įgyvendinimo priemonė

Straipsnyje nagrinėjami Vilniaus universiteto bibliotekoje (toliau – VU biblioteka) saugo-
mo kultūros paveldo mokslinių tyrimų projektai. VU biblioteka, kaip mokslinė bibliote-
ka, vadovaujasi nuostata, kad ji ne tik aprūpina informacija mokslinius tyrimus, bet ir pati 
juos vykdo. Profesinius bibliotekininkystės ir informacijos mokslų srities tyrimus atlieka 
daugelis mokslinių bibliotekų. Pripažįstamas poreikis didinti tokių tyrimų skaičių, plėsti 
jų lauką ir gerinti kokybę akcentuojant, kad tai yra praktinės bibliotekų veiklos tobulinimo 
priemonė, kuri prisideda prie teorinių bibliotekininkystės ir informacijos mokslo įžvalgų 
formavimo, gerina bibliotekininkų karjeros galimybes, tobulina kritinį mąstymą, gerina 
bibliotekos įvaizdį bendruomenėje, kita vertus, šioje srityje trūksta tinkamo darbo orga-
nizavimo ir palaikymo, t. y. tokių tyrimų institucionalizavimo. Greta bibliotekininkystės 
ir informacijos mokslų tyrimų bibliotekos, saugančios kultūros paveldo kolekcijas, vykdo 
savo kolekcijų mokslinius tyrimus, tačiau ši bibliotekų veiklos sritis pristatoma fragmentiš-
kai – pateikiama informacija apie konkrečius fondus, jų aprašymą ir viešinimą, dokumentų 
konservavimą ir aprašymą, skaitmeninimą ar skaitmeninimo projektus, sklaidą naudojant 
naujas technologijas. Paprastai šios veiklos net nėra įvardijamos kaip mokslinė tiriamoji 
veikla, nes bibliotekose nėra atitinkamas funkcijas vykdančių padalinių. Siekiant šią spragą 
užpildyti straipsnyje pristatomas kultūros paveldo mokslinių tyrimų institucionalizavi-
mo VU bibliotekoje bandymas ir analizuojami trys 2012–2015 m. joje vykdomi moks-
liniai projektai – DigiCOURT, VIRTUS ir COST (Laiškų respublikos rekonstrukcija,  
1580–1800).

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: kultūros paveldas, moksliniai tyrimai, moksliniai pro-
jektai, DigiCOURT, VIRTUS ir COST
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ĮVADAS

Tradiciškai Vilniaus universiteto biblioteka yra vadinama moksline bi-
blioteka1. Nors Lietuvos bibliotekų įstatymas aiškiai įvardija tik vieną 
mokslinę biblioteką – t. y. Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo bi-
blioteką, o valstybinės reikšmės bibliotekoms priskiria „...atitinkamos 
srities bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės pagalbos funkci-
jas ir kultūrinės plėtros per mokslinius tyrimus vykdymą“2, pasaulio 
praktika rodo, kad akademinės ir universitetų bibliotekos automatiškai 
priskiriamos mokslinių bibliotekų kategorijai. Antai E. Macevičiūtė3, 
remdamasi D. Lankes knygoje „The atlas of new librarianship“4 pa-
teiktais samprotavimais, taip apibūdina mokslinę biblioteką: Mokslinių 
(tyrimų) bibliotekų paskirtis yra prisidėti prie visuomenės tobulinimo kau
piant mokslinius išteklius ir paslaugas ir komunikuojant juos mokslo ben
druomenei, tuo būdu skatinant keitimąsi mokslo žiniomis ir jų kūrimą. Tai 
bibliotekos, kurios palaiko ir remia bet kokius mokslinius tyrimus – univer
siteto, verslo, pramonės, valstybės. Akademinės ir universitetų automatiškai 
priskiriamos tokių bibliotekų kategorijai.

Ši mokslo pagalbinė mokslinės arba tyrimų (angl. Research library) 
bibliotekos veiklos dalis, arba mokslinių tyrimų aprūpinimo funkcija, 
šios funkcijos įgyvendinimo priemonės, naujų reikalavimų bibliotekai ir 
jos personalui problematika yra gana plačiai nušviesta profesinėje spau-
doje. Šiai problematikai aptarti yra skiriami specialūs žurnalų numeriai5. 

1 Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatai [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 6 d.]. 
Prieiga per internetą: <http://www.mb.vu.lt/files/Dokumentai/vub_nuostatai.pdf>.

2 Lietuvos Respublikos bibliotekų  į s t a t y m a s. 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-920 [inter-
aktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/
inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=464213&p_tr2=2>.

3 MACEVICIŪTĖ, Elena. Research Libraries in a Modern environment. Journal of Docu
mentation, 2014, vol. 70(2), p. 282.

4 LANKES, R. David. The atlas of new librarianship. Cambridge, MA: MIT Press/
Association of College and Research Libraries, 2011. 408 p. ISBN: 978-0262015097.

5 Pavyzdžiui, The Future of Research libraries, special issue. Journal of Documentation. 
Special issue, 2014, vol. 70, iss. 2; Digital Humanities in Libraries: New Models for 
Scholarly Engagement, special issue. Journal of Library Administration, 2013, vol. 53, 
iss. 1.
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Kita vertus, greta mokslinių tyrimų aprūpinimo funkcijos moksli-
nėms bibliotekoms būdinga pačioms organizuoti savo profesinio lauko 
tyrimus. Todėl VUB savo veikloje vadovaujasi nuostata, kad mokslinė 
biblioteka yra civilizacijos paveldo ir informacinių išteklių institucija, 
aprūpinanti mokslinius tyrimus ir pati juos vykdanti. 

Bibliotekų atliekami profesiniai bibliotekininkystės ir informacijos 
mokslų srities tyrimai yra daugelio mokslinių straipsnių objektas. Apžvel-
giamos bibliotekininkų publikacijos mokslinėje spaudoje6, aptariami tokių 
tyrimų rėmimo ir plėtros poreikiai, galimybės ir būdai7, atskirų instituci-
jų patirtys vykdant profesinius bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 
tyrimus8. Poreikis didinti tyrimų skaičių, plėsti tyrimų lauką ir gerinti jų 
kokybę, kaip priemonę tobulinti praktinę bibliotekų veiklą bei prisidėti prie 
teorinių bibliotekininkystės ir informacijos mokslo įžvalgų formavimo, ge-
rinti pačių bibliotekininkų karjeros galimybes, tobulinti kritinį mąstymą, 
gerinti bibliotekos įvaizdį bendruomenėje akcentuojamas daugelio tyrėjų 
darbuose9, tačiau tie patys autoriai pabrėžia, kad bibliotekininkams prak-
tikams trūksta tokios veiklos įgūdžių, laiko, o svarbiausia – tinkamo darbo 
organizavimo ir palaikymo, t. y. institucionalizavimo. 

6 MCKINNEY, Margaret; LUO, Lili. JAL in the Past Decade: A Comprehensive Analysis 
of Academic Library Research. The Journal of Academic Librarianship, 2015 March, 
vol. 41, iss. 2, p. 123–129.

7 DETLOR, Brian; LEWIS, Vivian. Promoting Academic Library Research Through the 
“Faculty-Member-In-Residence” Program. The Journal of Academic Librarianship. 2015, 
vol. 41, iss. 1, p. 9–13; SMIGIELSKI, Elizabeth; LANING, Melissa; DANIELS, Caroline. 
Funding, Time, and Mentoring: A Study of Research and Publication Support Prac-
tices of ARL Member Libraries. Journal of Library Administration, 2014, vol.  54(4), 
p. 261–276.

8 MCBAIN, Ian; CULSHAW, Helen; WALKLEY, Liz. Establishing a culture of research 
practice in an academic library: an Australian case study. Library Management, 2013, 
vol. 34(6/7), p. 448–461; JACOBS, Heidi; BERG, Selinda Adelle. By Librarians, For Li-
brarians: Building a Strengths-Based Institute to Develop Librarians’ Research Culture 
in Canadian Academic Libraries. The Journal of Academic Librarianship. 2013, vol. 39, 
iss. 3, p. 227–231.

9 POWELL, Ronald; BAKER, Lynda; MIKA, Joseph. Library and information science prac-
titioners and research. Library and Information Science Research, 2002, vol. 24, iss. 1, 
p. 49–72; WATSON-BOONE, Rebecca. Academic librarians as practitioner-researchers. 
The Journal of Academic Librarianship, 2000, vol. 26, iss. 2, p. 85–93.
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Greta bibliotekininkystės ir informacijos mokslų tyrimų, bibliote-
kos, saugančios kultūros paveldo kolekcijas, ne tik sudaro sąlygas moks-
lininkų bendruomenei šiomis kolekcijomis naudotis – užtikrina saugo-
jimą, apsaugą, restauruoja, aprašo, viešina, bet ir pačios vykdo savo ko-
lekcijų mokslinius tyrimus. Dokumentinio kultūros paveldo tyrimams 
tradiciškai priskiriamos tokios veiklos kaip senųjų spaudinių, rankraš-
čių, grafikos, kitų specialiųjų kolekcijų tyrimas ir aprašymas, parodų ir 
katalogų rengimas, pristatymai, publikacijų rengimas, t. y. visų pirma 
pabrėžiama turimos informacijos viešinimo, komunikavimo funkcija. 
Nors tokių veiklų mastas yra tikrai nemažas, publikacijose ši bibliote-
kų veiklos sritis pristatoma fragmentiškai – paprastai pateikiama infor-
macija apie konkrečius fondus, jų aprašymą ir viešinimą, dokumentų 
konservavimą ir restauravimą, aprašymo ir katalogavimo ypatybes ir 
iššūkius, pavienių dokumentų ar kolekcijų skaitmeninimą ar skaitme-
ninimo projektus, sklaidą naudojant naujas technologijas. Paprastai šios 
veiklos net nėra įvardijamos kaip mokslinė tiriamoji veikla. Ypač daug 
vietos skiriama skaitmeninimo veikloms, tačiau ir jos paprastai prista-
tomos kaip pagalbinė bibliotekos veikla vykdant mokslinius tyrimus. 
Manome, kad mokslinių bibliotekų indėlis į savo saugomų kolekcijų 
mokslinius tyrimus turėtų būti tinkamai pristatytas ir įvardytas, o tokia 
veikla institucionalizuojama. 

Šio straipsnio objektas yra pačioje bibliotekoje ar pačių biblioteki-
ninkų vykdoma mokslinė veikla. Straipsnio tikslas – apžvelgti kultūros 
paveldo srities mokslinių tyrimų plėtros tendencijas VUB per paskuti-
nius penkerius metus ir pristatyti vykdomus mokslinius projektus kaip 
kultūros paveldo tyrimų VUB institucionalizavimo priemonę.

Vilniaus universiteto biblioteka, veikiama šiuolaikinių technologijų 
plėtros bei globalių pasaulinių pokyčių ir veiksnių, ne tik vykdo savo 
esmines funkcijas ir veiklas, bet nuolat papildo jas naujomis. Univer-
siteto biblioteka prisideda prie nacionalinių žinių visuomenės formavi-
mo užduočių įgyvendinimo, kurdama institucines talpyklas ir mokslo 
tyrimų duomenų archyvus, dalyvaudama atviros prieigos prie mokslo 
informacijos ir mokslo tyrimų duomenų veiklose. 
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Vadovaudamasi nuostata, kad akademinės bibliotekos, kaip ben-
druomenės partnerio, vizijos praktinis įgyvendinimas siejamas su vei-
klomis, kurios turi įtakos bibliotekos statuso akademinėje bendruo-
menėje kaitai, o viena tokių veiklų yra bibliotekinių mokslinių tyrimų 
skatinimas, VUB inicijuoja mokslinius projektus ir dalyvauja tyrimuo-
se, kurie leidžia pritraukti į biblioteką kvalifikuotų specialistų, atlikti 
darbus, kurių įprastomis sąlygomis biblioteka „negalėtų sau leisti“ – gre-
ta tiesioginių mokslinių rezultatų ir produkcijos tai didina bibliotekos 
matomumą ir lemia akademinės bendruomenės pagarbą. 

Mokslo ir kultūros paveldo kaupimo, saugojimo ir aktualinimo 
veikla yra svarbi VUB profesinio gyvenimo dalis. 2010–2015 m. 
mokslo ir kultūros paveldo srities veiklų spektras akivaizdžiai išsiplėtė. 
Kaip ir ankstesniais metais, buvo įsigyta nemažai naujų dokumentų 
ir rankraščių, vyko intensyvus leidybinis darbas, dirbo restauratoriai, 
plėtojosi skaitmeninimo darbai, vyko tarptautiniai ir nacionaliniai 
projektai. 2012 m. rudenį buvo įgyvendinta keletą metų (pirmą kar-
tą viešai pristatyta 2010 m. gruodžio mėn.) brandinta idėja – įkurti 
kultūros paveldo kolekcijų tyrimus vykdantį padalinį. Buvęs Moks-
lo ir kultūros paveldo centras buvo pertvarkytas į Mokslinių tyrimų 
ir paveldo rinkinių centrą, jungiantį Retų spaudinių, Rankraščių, 
Skaitmeninimo ir Restauravimo skyrius, tuo būdu akcentuojant šio 
padalinio vykdomų ir inicijuojamų mokslinių tyrimų svarbą. Greta 
tradicinių tokio padalinio veiklų: skaitytojų aptarnavimo, analizinių 
aprašų rengimo, parodų ir jų katalogų rengimo, buvo nutarta susti-
printi kolekcijų tyrimus ir jų rekonstravimo darbus, rengti mokslinius 
VUB kolekcijų tyrimo projektus pritraukiant kitų sričių specialistus, 
rengti straipsnius, pranešimus, pristatymus. 

Kultūros paveldo moksliniai tyrimai atminties institucijose glaudžiai 
susiję su skaitmeninimo galimybių plėtra. Nuo kompiuterių naudojimo 
humanitariniuose moksluose pradžios, kuri pradedama skaičiuoti nuo 
penktojo XX a. dešimtmečio pabaigos, kai jėzuitas tėvas R. Busa inicija-
vo Tomo Akviniečio darbų konkordancijos rengimą, paskelbta daugybė 
tyrimų, pristatančių, analizuojančių, vertinančių kultūros paveldo ir hu-
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manitarinių mokslinių duomenų skaitmeninimo projektus10. Kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimas visų pirma buvo ir dažnai tebėra orien-
tuotas į komunikavimą ir suvokiamas kaip praktinė veikla, kurios tiks-
las – sukaupti kuo didesnius suskaitmenintų objektų masyvus, patei-
kiant apie juos tik minimalius metaduomenis, kaip antai naudojant Du
blinCore metaduomenų standartą11. Greta komunikacinės para digmos 
egzistuoja informacinė, kuri, viena vertus, yra orientuota į mokslo duo-
menų kūrimą, kai siekiama pateikti ne tik ir ne tiek „šaltinius“, o iš jų 
gautus duomenis, kurie savo ruožtu galėtų būti pagrindas generuojant 
naujus duomenis. Tai patrauklu ir vertinga mokslo duomenų gamybos 
požiūriu, tačiau reikalauja aukštos ir siauros kvalifikacijos specialistų, 
laiko ir, žinoma, nemažų finansinių išteklių. Skaitmeninimo paradigmų 
pasirinkimo privalumai ir trūkumai, galimos grėsmės, susijusios su in-
formacijos praradimu dėl informacinio triukšmo, aptartos R. Laužiko 
publikacijose12. Konkretaus projekto tikslai, skaitmeninimui pagal ati-
tinkamus kriterijus pasirinkti objektai, jų kiekis, metaduomenų kiekis, 
duomenų iš objektų atrankos būdai ir jų organizavimas informacinėje 
sistemoje, kurie yra  susiję su informacinio ir (arba) komunikacinio as-
pekto dominavimu ir (arba) jų balansu, galėtų lemti viso projekto re-
zultatus. 

Todėl skaitmeninimo veiklų organizavimas ir plėtra VUB remiasi 
nuostata, kad skaitmeninimas nėra vien atvaizdų gamyba. Svarbu isto-
rinius dokumentus papildyti metaduomenimis, kurie suteiktų kuo išsa-
mesnę informaciją apie dokumentą, suteikiant vartotojui daugiaaspektę 
prieigą ir galimybę prireikus naudotis tokiu dokumentu kaip tolesnių 
tyrimų šaltiniu.

10 PROKOPČIK, Marija; TIMČENKO, Tatjana. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų 
LDK teismų knygų skaitmeninimas: nuo atvaizdų gamybos iki tyrimų bazės. Knygotyra, 
2013, t. 61, p. 278–298.

11 LAUŽIKAS, Rimvydas. Skaitmeninimas kaip mokslas: BARIS projekto patirtis. Infor
macijos mokslai, 2008, t. 46, p. 67–83.

12 LAUŽIKAS, Rimvydas. Paveldo skaitmeninimas: nuo duomenų banko iki Second life. 
Liaudies kultūra, 2012/2 (143), p. 12–24; LAUŽIKAS, Rimvydas. Kultūros paveldo skai
tmeninimo ABC... DEFG...: mokomoji metodinė knyga. Vilnius, 2009. 160 p.; LAUŽI-
KAS, Rimvydas. Skaitmeninimas kaip mokslas, p. 67–83.
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LDK TEISMŲ KNYGŲ, SAUGOMŲ VUB, SKAITMENINIMAS IR 
RAŠTŲ DUOMENŲ BAZĖS SUKŪRIMAS (DIGICOURT) –  

PIRMASIS LIETUVOS MOKSLO TARYBOS  
FINANSUOJAMAS PROJEKTAS 

2012 m. VUB pirmoji iš Lietuvos bibliotekų pradėjo vykdyti Lietu-
vos mokslo tarybos finansuojamą mokslinį trejų metų trukmės projektą 
(LIT 5-19). Projekto metu buvo parengta skaitmeninimui ir suskaitme-
ninta 100  000 teismų knygų lapų, parengti trumpieji ir detalieji su-
skaitmenintų rankraštinių knygų aprašai, aprašyta 2 500 teismų knygas 
sudarančių dokumentų ir sukurta jų paieškos sistema, pradėta kurti raš-
tų duomenų bazė. Projektą įgyvendino 14 žmonių grupė: vadovas, ke-
turi tyrėjai, išmanantys senąsias kalbas ir gebantys skaityti rankraštinius 
tekstus, du programuotojai, du restauratoriai ir keturi skaitmenintojai.

VUB LDK teismų knygų skaitmeninimo ir duomenų bazės rengimo 
projekto objektas – rankraštinės LDK teismų knygos – dėl savo pobūdžio 
(tekstai) lemia komunikacinės ir informacinės paradigmų dermę. VUB 
neabejotinai yra visų pirma atminties institucija. Tačiau būdama akade-
minė biblioteka ji privalo orientuotis į studijų ir mokslo poreikių tenki-
nimą, antra vertus, dėl savo specifikos turi vidinių išteklių organizuoti 
mokslines tiriamąsias veiklas ir galimybę įtraukti į tokias veiklas mokslinės 
Universiteto bendruomenės narius. Taigi šiame projekte didelę reikšmę 
įgyja informacinė paradigma, t. y. akcentuojama ne tik vaizdų gamyba, 
bet ir duomenų apie šaltinius ir iš šaltinių pateikimas, o šie duomenys 
savo ruožtu galėtų būti pagrindas generuojant naujus duomenis.

LDK teismų knygų kolekcijos kaip skaitmeninimo objekto pasirin-
kimas atitinka VUB skaitmeninimo gairėse13 identifikuotus priorite-
tus, principus ir kryptis (vientisa, svarbi Vilniaus universiteto ir Lietu-
vos istorijai bei kultūrai, įtraukta į VUB prioritetinių kolekcijų sąrašą), 
kriterijus, kurie buvo nurodyti 2009 m. patvirtintoje Lietuvos kultūros  

13 Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninimo gairės [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. 
gegužės 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mb.vu.lt/Dokumentai/vub_skaitme-
ninimo_gaires.pdf>.
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paveldo skaitmeninimo strategijoje14: unikali ir reta, jos turinys turi isto-
rinę, kultūrinę ir mokslinę vertę, yra paklausi, blogos fizinės būklės, sena.

LDK teismų knygų kolekcija – vienas įdomiausių VUB istorinių rin-
kinių. Ją sudaro apie 540 rankraštinių dokumentų (1540–1845). Daugu-
ma jų parašyti kanceliarine slavų ir lenkų kalbomis įvairiose LDK (XVI– 
XVIII a.) ir Rusijos imperijos (XIX a.) teismo įstaigose. Ši kolekcija, at-
spindinti plačią politinę, socialinę ir ekonominę Lietuvos istorijos pano-
ramą, praeities kasdienio gyvenimo detales, buitį, visuomenės ir individų 
psichologiją ir tarpusavio santykius, gyvenimo lygio kaitą, gali būti nau-
dojama vykdant sinchroninius ir diachroninius LDK tyrinėjimus. Šios 
knygos yra svarbus žinių apie to laikotarpio materialiąją kultūrą šaltinis, 
kuris gali papildyti ar iliustruoti kituose dokumentuose aptiktą informa-
ciją. Dėl apimamo laikotarpio ir kalbinių ypatybių (tekstai lenkų, lotynų, 
kanceliarine slavų, rusų kalbomis) teismų knygos yra svarbus šaltinis kal-
bų istorijai, istorinei geografijai, genealogijai tyrinėti. 

Minėta kolekcija yra labai paklausi. Vartotojų statistika rodo, kad 
per metus ją sudarantys dokumentai yra užsakomi vidutiniškai 450 kar-
tų. Pagrindiniai vartotojai yra mokslininkai ir tyrėjai iš įvairių Lietuvos 
ir užsienio mokslo įstaigų. Be to, senųjų teismų knygų tekstų skaitymas 
yra kai kurių Vilniaus universiteto studijų programų dalis. Dėl sudė-
tingos teismų knygų kolekcijos saugojimo istorijos dalies teismų knygų 
fizinė būklė yra nepatenkinama, jas būtina konservuoti ir restauruoti. 
Todėl didelė kolekcijos dalis yra neprieinama vartotojams, o tai priešta-
rauja laisvos ir neribojamos prieigos prie informacijos nuostatoms. Dar 
vienas svarbus šios kolekcijos pasirinkimo aspektas – darbų, pradėtų 
2000 m., tęstinumo užtikrinimas15. 

14 Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos 
strategija: patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu 
Nr. 493. Valstybės žinios [interaktyvus], t. 66, p. 19–29 [žiūrėta 2015 m. birželio 
20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/ inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=389331>.

15 MALAIŠKIENĖ, Elona. Skaitmeninimas Vilniaus universiteto bibliotekoje: nuo kom-
paktinio disko link strategijos. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 2010, 
p. 130–137.
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Besikeičiantys potencialių kolekcijos vartotojų poreikiai ir techninės 
galimybės lemia naujai kuriamo archyvo turinį, formą, infrastruktūrą 
ir paslaugas. Kaip vieną iš paveldo infrastruktūrų efektyvios panaudos 
trukdžių R. Laužikas ir I. Vosyliūtė įvardija „sistemų nepritaikomumą 
individualizuotiems vartotojų poreikiams <...> vartotojai suvokiami 
kaip visuomenė apskritai neskaidant jos pagal poreikius į skirtingas 
profesines <...> grupes“16. LDK teismų knygų skaitmeninis archyvas 
skiriamas tyrėjams: istorikams, lingvistams, kultūrologams. Potencialių 
vartotojų grupės identifikavimas lėmė kolekcijos dokumentų aprašymo 
ir pateikimo specifiką. LDK rankraštinių teismų knygų skaitmeninio 
archyvo kūrimo darbai patvirtino požiūrį, kad istorinių rankraščių duo-
menų bazės rengimas reikalauja ne tik techninių įgūdžių, biblioteki-
nių ir informacijos organizavimo gebėjimų. Tai visų pirma mokslinis 
tiriamasis darbas, kurį dėl dokumentų specifikos geriausiai galėtų atlikti 
specialų pasirengimą turintys istorikai ir filologai. 

Rengiant projektą buvo remiamasi prielaida, kad istorinių doku-
mentų publikavimo atveju skaitmeninimas turi nemažai pranašumų, 
palyginti su transliteruotu spausdintu leidiniu. Skaitmeninimas kaip 
publikavimo būdas užtikrina duomenų, reikalingų istoriniams ir lin-
gvistiniams dokumentų tyrimams, galimybes ir gali tapti tradicinio lei-
dinio šaltiniu. Todėl skaitmeninimas yra optimalus būdas ne tik prista-
tyti šios kolekcijos turinį Lietuvos ir tarptautinei tyrėjų bendruomenei, 
bet ir praturtinti visą publikuotų ir rengiamų publikuoti LDK doku-
mentų kompleksą, skatinti tradicinių šios grupės dokumentų arba jų 
dalių publikavimą. 

Dar vienas argumentas už skaitmeninimą yra galimybė ateityje at-
kurti teismų knygų kolekciją elektroninėje erdvėje. Juk teismų knygos 
yra saugomos ne tik VUB. Lietuvos valstybės istorijos archyve saugoma 
10 000 vienetų, tikėtina, kad susijusių dokumentų ar jų fragmentų turi ir 
kitos Lietuvos bei užsienio atminties institucijos. Todėl skaitmeninimas –  

16 LAUŽIKAS, Rimvydas; VOSYLIŪTĖ, Ingrida. Kultūros paveldo ir lituanistinių mok-
slo duomenų skaitmeninimas Lietuvoje: 2011 m. situacija. Informacijos mokslai, 2012, 
t. 60, p. 109. 
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tai būdas ir galimybė atkurti Vilniaus centrinio senųjų aktų archyvo 
kolekciją virtualioje erdvėje. 

Projekto metu buvo parengta išplėstinė dokumentų aprašymo sche-
ma, atitinkanti tarptautinių ir Lietuvos standartų reikalavimus. Schema 
numato pateikti duomenis apie knygą ir į knygą įeinančius dokumentus, 
taip pat pilną aktų knygos kodikologinį aprašymą. Svarbi projekto dalis – 
mokslinio aparato formavimas. Išplėstinių aprašų duomenų pagrindu 
suformuojamos asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės, galėtų būti rengia-
mos antspaudų, parašų, vandenženklių, iliuminacijų galerijos. 

Dėl pirmiau aptartų rankraštinių dokumentų turinio ir formos ypa-
tybių teismų knygų dokumentų aprašymui reikalingas specialus meta-
duomenų formatas, kuris leidžia aprašuose naudoti originalios ortogra-
fijos ir struktūros vietovardžius ir asmenvardžius, fiksuoti dokumentų 
ir juose minimų asmenų bei vietovių ryšius ir tarpusavio santykius. Sie-
kiant šio tikslo, tinkamiausia yra Text Encoding Innitiative (TEI P5)17 
parengta rankraščių aprašo ženklinimo schema. Ženklinimas naudojant 
TEI tekstų kodavimo rekomendacijas leidžia aprašyti didelį entitetų 
elementų ir jų tarpusavio ryšių kiekį, pavyzdžiui, dokumento sukūri-
mo datas18, dokumentą sudariusias institucijas ir (arba) asmenis19, taip 
pat dokumentuose minimus asmenis, jų vaidmenis, tarpusavio ryšius20, 

17 Text Encoding Initiative. P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange: 
Manuscript Description [interaktyvus], [žiūrėta 2015 m. gegužės 27 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/MS.html>.

18 Kelias datas nurodyti yra būtina aprašant įvairių tipų dokumentus, pvz., transumptus, įra-
šus ar išrašus, peraktuotus dokumentus. Dokumento peraktavimo datų (pirmoji data – tes-
tamento peraktavimo data, antroji data – dokumento įrašymo į Kauno pilies teismo knygas 
data; trečioji data – testamento sudarymo data) pateikimas Kauno žemės teismo 1581–
1583 m. aktų knygos dokumento nr. 79 ženklinime (VUB RS, F7-KZK,1581–1583): 

 <docDate n=“1“ when=“1581-05-30“>1581-05-30</docDate>
 <docDate n=“2“ when=“1580-12-20“>1580-12-20</docDate>
 <docDate n=“3“ when=“1580-10-22“>1580-10-22</docDate>
19 <docAuthor n=“1“>Kauno žemės teismas</docAuthor>
 <docAuthor n=”2”>Kauno pavieto žemionis Ivanas Andriejevičius Ilgovskis</do-

cAuthor>
20 Galimas asmenvardžio formos ženklinimas vardų rodyklėje, šeiminių (vyras) ir turtinių 

(žemėvalda) ryšių pateikimas:
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ženklinti ir organizuoti paiešką dokumento turinio aprašo dalyje21 ir 
pan. Ženklinimo struktūra gali būti pritaikyta jau minėtai projekto 

 <person xml:id=”GaCHrMaPo”>
 <surname type=”complex”>
 <persName xml:lang=”lt”>

<forename>Ona<forename>
<surname type=“paternal“>Chrebtavičiūtė</surname>
<surname type=“married_name“>Martinienė</surname>
<surname type=“married_surname“>Podcentkovienė</surname></surname>
<roleName type=“nobility“>Žemaičių žemės žemionė </roleName>
<relation name=“spouse“ mutual=“#GaCHrMaPo #MaPo“ notBefor=“1548” 

notAfter=“1590”/>
<relation name=“parent“ active=“#GaCHrMaPo #MaPo“ passive=“#GaCHrMaPo 

#MaPo“/>
<relation name=“owner“ active=“#GaCHrMaPo passive=“#Dvaras_PoZZ“ 

notAfter=“1554”/>
<residence><placeName xml:id=“#Dvaras_PoZZ“> <region>Žemaitija,</

region><settlement type=“estate“>Ežerėlių dvaras </estate></placeName></
residence></persName>

<persName xml:lang=“ru“>
<forename>Ганна<forename>
<surname type=“paternal“>Хребтовна</surname>
<surname type=“married_name“>Мартиновая</surname>
<surname type=“married_surname“>Подцентковская</surname></surname>
<roleName type=“nobility“>земянка земли Жемойтской</roleName>
<relation name=“spouse“ mutual=“#GaCHrMaPo #MaPo“ notBefor=“1548” 

notAfter=“1590”/>
<relation name=“parent“ active=“#GaCHrMaPo #MaPo“ passive=“#GaCHrMaPo 

#MaPo“/>
<relation name=“owner“ active=“#GaCHrMaPo passive=“#Dvaras_PoZZ“ 

notAfter=“1554”/>
<residence><placeName xml:id=“#Dvaras_PoZZ“> <region>Жемайтия,</

region><settlement type=“estate“>имение Озерки</settlement></placeName></
residence>

</persName><person> 
21 <titlePart>Peraktavimas. <name type=”document”>Vainiko užrašymas</name>. 

<name type=”person” key=”#VasIlg1”>Kauno pavieto žemionė Vasilisa Michailovna 
Prokopovaja Ilgovskaja</name> užrašė <name type=”person” key=”#IvaIlg1”>Kauno 
pavieto žemioniui Ivanui Andriejevičiui Ilgovskiui</name> savo vainiką. Jį gavo iš 
<name type=”person” key=”#ProIlg1”>vyro Prokopo Ilgovskio</name> trečiojoje 
<name type=”place” key=”#KP3Fur”>Semenio dvaro Kauno paviete</name> dalyje. 
Liudininkai: <name type=”person” key=”#JanMat2”>vaznys Janas Matiejevičius</
name>,<name type=”person” key=”#TymTab1”>Tymofiejus Borysovičius Taborovskis</
name>, <name type=”person” key=”#IvaOvl1”>Ivanas Ovlasovičius</name>, <name 
type=”person” key=”#AdaBle1”>Adamas Bledevskis</name>.</titlePart>
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metu parengtai aktų knygų aprašymo schemai ir leidžia organizuoti 
mokslinio aparato medžiagą, dokumento sukūrimo datas, dokumentą 
sudariusias institucijas ir (arba) asmenis, taip pat dokumentuose mini-
mus asmenis, jų vaidmenis, tarpusavio ryšius, ženklinti ir organizuoti 
paiešką dokumento turinio aprašo dalyje ir pan. Ženklinimo struktūra 
buvo pritaikyta projekto metu parengtai aktų knygų aprašymo schemai 
ir leidžia organizuoti mokslinio aparato medžiagą.

Kitas reikšmingas uždavinys – metaduomenų pateikimo kultūros 
paveldo ir istorinės daugiakalbystės aplinkoje strategija. Šis klausimas 
ypač svarbus dėl skirtingo geografinės erdvės traktavimo ir suvokimo 
įvairiais istoriniais laikotarpiais. Lietuvoje ne kartą keitėsi administraci-
nis valstybės padalijimas, sienos ir administracinė priklausomybė, vieto-
vardžiai buvo rašomi įvairiomis kalbomis, įvairia rašto sistema ir forma. 
Lietuvoje buvo ir iki šiol yra vienodų vietovardžių, kai kurie jų išny-
ko. Skaitmeninant teismų knygas ypač svarbu identifikuoti teritorinius 
vienetus, jų tarpusavio sąsajas, ryšius su istoriniais ir dabartiniais vie-
tovardžiais. Tas pat pasakytina apie asmenvardžius: keli skirtingi vieno 
asmens vardai ir slapyvardžiai, daugiakalbystė, skirtingos rašto sistemos, 
įvairių tautybių asmenų skirtingos asmenvardžių užrašymo tradicijos. 
Šios ir kitos susijusios problemos, kurios iškyla vykdant kultūros pavel-
do objektų skaitmeninimą ir sklaidą, tebelaukia savo sprendimo.

Projektas dar kartą patvirtino, kokios svarbios, bet dažnai nepagrįstai 
ignoruojamos yra rankraščių rengimo skaitmeninti veiklos. Tinkamas 
šio etapo darbų planavimas ir atlikimas, kai tenka spręsti su dokumentų 
autentiškumo išsaugojimu susijusias problemas, gali turėti įtakos sėk-
mingai viso projekto eigai, dokumentų ir personalo saugai, o kartais 
leidžia atskleisti svarbios informacijos apie skaitmeninamų dokumentų 
istoriją, netgi atrasti naujų dokumentų ar jų fragmentų22. 

22 PROKOPČIK, Marija; TIMČENKO, Tatjana. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų 
LDK teismų knygų skaitmeninimas: nuo atvaizdų gamybos iki tyrimų bazės. Knygotyra, 
2013, t. 61, p. 278–298.
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KULTŪROS PAVELDO  
MOKSLINIŲ TYRIMŲ PLĖTRA VUB: PROJEKTAS  

„SENIAUSIOS LIETUVOS AKADEMINĖS BIBLIOTEKOS  
VIRTUALI REKONSTRUKCIJA“

2014 m. VUB pradėjo vykdyti 21 mėnesio trukmės mokslinių tyrimų 
projektą „Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekons-
trukcija“ (sutartinis trumpinys – VIRTUS). Tyrimą finansuoja Lietuvos 
mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-8-78), dirba penki žmonės: vadovas, 
trys specialistai tyrėjai, išmanantys senąsias kalbas, ir programuotojas, 
kuriantis duomenų bazę. Projekto metu siekiama ištirti seniausią išli-
kusį XVIII amžiaus rankraštinį Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekos 
katalogą (Catalogus auctorum ordine alphabetico dispositus in Bibliotheca 
Collegii Academiae Vilnensi S. I. reperibilium).

Iki panaikinant jėzuitų ordiną 1773 metais bibliotekoje buvo su-
kaupta iki 11 000 dokumentų. Istorinės aplinkybės lėmė, kad per ke-
lis šimtmečius, o ypač XIX amžiuje, nemažai jėzuitams priklausiusių 
knygų pateko į įvairių Europos miestų ar privačių asmenų bibliotekas, 
todėl pasakyti, kokia buvo Vilniaus jėzuitų akademijos biblioteka, kuo 
ji išsiskyrė iš kitų to meto atminties institucijų ir kiek procentų jėzuitiš-
kojo laikotarpio knygų šiuo metu saugoma Vilniaus universiteto bibli-
otekoje, yra sudėtinga. 

Vilniaus universiteto bibliotekos istorijos tyrimai daugiausia nukreip-
ti arba į išsamesnes garsių asmenų dovanotų knygų rinkinių studijas23, 
arba į bibliotekos istoriją plačiąja prasme24, nesigilinant į bibliotekos  

23 VUB dovanotas asmenines knygų kolekcijas daugiausia yra tyrusi knygotyrininkė Alma 
Braziūnienė. Žr. BRAZIŪNIENĖ, Alma. Kelios pastabos dėl Žygimanto Augusto knygų 
Vilniaus universiteto bibliotekoje. Knygotyra, 1998, t. 33, p. 181–186; BRAZIŪNIENĖ, 
Alma. J. K. Chodkevičiaus bibliotekos pėdsakais. Informacijos mokslai, 2002, t. 20, 
p. 100–105; BRAZIŪNIENĖ, Alma. „Bibliotheca Sapiehana“ Vilniaus universitete. Vil
niaus universiteto bibliotekos metraštis, 1995. Vilnius, 1997, p. 46–53; BRAZIŪNIENĖ, 
Alma. Bibliotheca Sapiehana – europinės LDK kultūros veidrodis. Iš Bibliotheca Sapie
hana: Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys: katalogas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2010, p. VII–XLIII.

24 Arvydas Pacevičius, remdamasis naujausiais šaltiniais, aprašo VU bibliotekos istoriją nuo 
jos ištakų iki XIX a. pradžios, analizuoja, ką jėzuitams reiškė knyga ir biblioteka, aptaria 
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Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekos XVIII a. rankraštinio 
katalogo antraštinis lapas



 VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE SAUGOMO KULTŪROS PAVELDO MOKSLINIAI 147 
 T YRIMAI KAIP UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS PARTNERIO VIZIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ

vidinį gyvenimą, tai yra – kas prižiūrėjo biblioteką, kokio turinio kny-
gos buvo saugomos, kaip buvo pildomas bibliotekos katalogas ir pan., 
todėl tikimasi, kad projektas „Seniausios Lietuvos akademinės bibliote-
kos virtuali rekonstrukcija“ pateiks daug įdomios ir vertingos informa-
cijos apie XVIII amžiaus biblioteką.

Per pirmąjį projekto etapą buvo atlikta katalogo transkripcija, perra-
šyta ir iššifruota apie 5 000 įrašų bei sukurta duomenų bazė. Rankraščio 
transkripcija vyko gana sklandžiai, nes katalogą pildžiusio asmens rašysena  
gana aiški. Sudėtingiau buvo transkribuoti kiekvienos raidės pabaigoje 
prirašytus vėliau gautus leidinius, nes katalogo papildymai atlikti kelių 
skirtingų asmenų. Šis faktas itin reikšmingas tiriant bibliotekos fondų 
komplektavimą. Įdomu, kad leidinių pavadinimai kataloge surašyti 
daugiausia lotynų ir lenkų kalbomis. Iškyla klausimas: negi biblioteko-
je nebuvo knygų prancūzų, italų, ispanų, vokiečių, hebrajų ir kitomis 
kalbomis? Patyrinėję rankraštį, randame keletą leidinių, užrašytų pran-
cūzų ir italų kalbomis, bet nė vienos knygos vokiečių kalba. Kad knygų 
vokiečių kalba būta, sužinome iš bibliotekininko pastabų, pavyzdžiui, 
Danielio Specklino (1536–1589) veikalas Architectura von Vestungen 
(Straßburg, 1589) kataloge įrašytas lotynišku pavadinimu Architectura 
pro pugna culor[um] ir šalia pridėta bibliotekininko pastaba Germanice, 
tai yra kad knyga vokiečių kalba. Tokių pavyzdžių randame ir daugiau. 
Taigi šios kelios įžvalgos parodo, kokios įdomios informacijos mums 
gali pateikti detali rankraštinio katalogo analizė.

Šiuo metu vykdomas antrasis projekto etapas, skirtas leidiniams 
identifikuoti. Remiantis elektroniniais ir spausdintiniais katalogais, 
nustatomas tikrasis knygos autorius, antraštė, leidimo metai, nes ran-
kraštyje pateikta informacija ne visada yra teisinga. Pasitaiko atvejų, 

jėzuitų „Mokymo nuostatus“ (Ratio studiorum, 1599), reglamentuojančius bibliote-
kos priežiūrą, knygų komplektavimą, saugojimą ir išdavimą, pristato dovanotų kny-
gų kolekcijas ir jų likimus. Žr. PACEVIČIUS, Arvydas. Vilniaus universiteto bibliote-
kos ištakos (1569–1608), p. 174–203; Vilniaus universiteto biblioteka ir visuomenė, 
p. 555–585. Iš Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai: kolektyvinė 
monografija / [redaktorių kolegija: Alfredas Bumblauskas (atsakomasis redaktorius)… 
[et al.]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto 
leidykla, [2012].
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kai klaidingai užrašyta autoriaus pavardė arba vietoje autoriaus nuro-
dytas kūrinio vertėjas. Sudėtingesnis atvejis, kai knyga, pavyzdžiui, yra 
išleista lenkų, prancūzų arba vokiečių kalba, o kataloge bibliotekininko 
užrašyta lotyniškai, savais žodžiais. Atlikus identifikaciją, leidinio ieš-
koma VUB Retų spaudinių skyriuje esančiame kortelių ir bibliotekos 
elektroniniame kataloguose. Jei knyga yra, ji peržiūrima de visu, tai yra 
įsitikinama, kad ji priklausė Vilniaus jėzuitų akademijai. Gauti nauji 
duomenys įkeliami į duomenų bazę. Joje vartotojas galės matyti lygia 
greta su skaitmeniniu katalogo vaizdu pateiktą rankraščio transkripciją 
ir atlikti paiešką pagal autorių, antraštę, leidimo vietą, metus. 

Ateityje duomenų bazę būtų galima papildyti informacija, gauta 
atlikus knygų paiešką įvairiose Lietuvos ir užsienio atminties institu-
cijose, pavyzdžiui, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo, Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Estijos, 
Suomijos bibliotekose. 

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi du to-
lesnei projekto veiklai vykdyti svarbūs dokumentai. Pirmasis dokumen-
tas – tai 1773 metų Vilniaus jėzuitų akademijos turto inventorizacijos 
knyga (Lustracya Collegium Akademickiego Wileńskiego Anno 1773 (F2-
DC 6)). Joje atskiras skyrius skirtas ir bibliotekai: surašytos patalpos, 
kuriose buvo įsikūrusi biblioteka, baldai, spintos, taip pat sudarytas ir 
visų tose spintose buvusių knygų sąrašas – užrašytas tik knygos autorius 
ir trumpas leidinio pavadinimas bei nurodyta, kiek egzempliorių rasta. 
Palyginę XVIII amžiaus rankraštinio katalogo ir inventorizacijos kny-
goje esamą informaciją, galėtume matyti, kaip keitėsi bibliotekos fondų 
apimtis, kaip vyko knygų migracija per keletą dešimtmečių (rankrašti-
nio katalogo paskutiniame lape pateiktas 75 knygų, perduotų Universi-
teto karališkosios observatorijos bibliotekai, sąrašas).

Antrasis dokumentas – tai Vilniaus universiteto profesoriaus ir 
bib liotekos direktoriaus Gottfriedo Ernesto Groddecko (1762–1825) 
1810 metais sudarytas abėcėlinis Vilniaus imperatoriškojo universiteto 
bibliot ekos katalogas – Librorum Academiae Caesareae Vilnensis Indi
ces, t. 1–4 (F3-290). Jame pateiktas išsamus knygos aprašas: nurodytas 
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autorius, pavadinimas, leidimo vieta, metai, knygos formatas ir šifras. 
XX a. antroje pusėje L. Vladimirovo pastangomis buvo sugrąžinta apie 
18 000 Vilniaus universitetui priklausiusių knygų. Remiantis šiuo ka-
talogu buvo atkurtas VUB Retų spaudinių skyriuje esantis Bibliothecae 
Academiae Vilnensis fondas, kurį sudaro tiek jėzuitiškojo laikotarpio, 
tiek XIX a. pradžios knygos. Atlikta detali katalogo analizė atskleistų, 
kokios knygos buvo iki ir po jėzuitų ordino panaikinimo. 

Šių trijų dokumentų – rankraštinio XVIII a. katalogo, 1773 m. in-
ventorizacijos knygos ir G. E. Groddecko 1810 m. katalogo – svarbą 
Vilniaus universiteto bibliotekos istorijai rodo pateiktas pavyzdys – trys 
šv. Kiprijono Raštų, išleistų Paryžiuje 1643 m., įrašai minėtuose katalo-
guose, atspindinčiuose knygos buvimą VUB skirtingu laikotarpiu. 

Šv. Kiprijono Raštai (Paryžius, 1643) įrašyti (a) Vilniaus jėzuitų akademijos 
bibliotekos XVIII a. kataloge, (b) 1773–1774 m. Vilniaus jėzuitų akademijos 
inventorizacijos knygoje, (c) G. E. Groddecko 1810 m. sudarytame kataloge

(a)

(b)

(c)
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Taigi atliktas išsamus šių dokumentų tyrimas atskleis, kaip tam ti-
krais laikotarpiais keitėsi jėzuitų bibliotekos fondų sudėtis bei pobū-
dis, tyrimas suteiks ir daug vertingos medžiagos apie senąją Vilniaus  
universiteto biblioteką, akademinės bendruomenės mokslinius ir infor-
macinius poreikius, taps pagrindu tolesnei bibliotekos tiriamajai veiklai. 

TARPTAUTINĖ PROGRAMA COST – VUB  
KULTŪROS PAVELDO INTEGRAVIMO Į BENDRĄ  

EUROPOS ERDVĘ GALIMYBĖS

2014 m. pabaigoje VUB įsitraukė į COST25 veiklą ISI130 „Laiškų res-
publikos rekonstrukcija, 1580–1800. Daugiašalio bendradarbiavimo 
Europos intelektinės istorijos srityje skaitmeninė struktūra“ (Reassem
bling the Republic of letters, 1580–1800. A Digital framework for multi
lateral collaboration on Europe’s intellectual history). 

Dalyvaujant šioje programoje, kurioje bendradarbiauja biblioteki-
ninkai ir mokslininkai, numatyta suregistruoti ir įvertinti vieną reikš-
mingiausių Naujųjų laikų laiškų rinkinių Lietuvoje. VUB Rankraščių 
skyriuje saugoma gausiausia Lietuvoje XVI–XVIII a. mokslininkų laiš-
kų kolekcija. Tačiau šie laiškai nėra sukaupti vienoje vietoje, jie išskirs-
tyti po įvairius fondus ir tik nedidelė dalis (maždaug 800 vienetų) yra 
įtraukta į VUB elektroninį katalogą. Dalyvaujant COST veikloje bus 
atrinkti, moksliškai aprašyti, įtraukti į elektroninį katalogą ir suskaitme-
ninti visi laiškai iki 1800 m., kuriuos parašė arba kurie buvo adresuoti 
Universiteto mokslininkams. 

Priimant sprendimą dėl dalyvavimo COST veikloje, buvo atsižvelgta 
į tai, kad Universiteto mokslininkų komunikavimas ir ryšiai su Euro-

25 COST – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų 
srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti 
nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų 
bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose 
mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST 
įgyvendinama per aukštos kokybės naujus, ypač keletą mokslo sričių apimančius, 
tarptautinius tinklus –  COST veiklas.
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pos laiškų respublika, susirašinėjimo ypatybės, būdai ir turinys, asme-
niniai ir instituciniai kontaktai beveik nebuvo tyrinėti. VUB laiškų 
rinkinys, palyginti su kitų Vidurio Europos šalių kolekcijomis, turi 
specifinių bruožų, nes greta lotynų kalbos, kuri Laiškų respublikoje 
buvo įprasta bendravimo priemonė, asmeniniais ir moksliniais tik-
slais anksti imama vartoti lenkų kalba – tai aspektas, kuris reikalauja 
ypatingo dėmesio nacionalinių kalbų iškilimo Europoje kontekste. Be 
to, Universiteto mokslininkų korespondencijoje atsispindi jėzuitų mok-
slo bendruomenės ryšiai ir europiniai tinklai. Tokiu būdu atskleidžiant 
seniausio Lietuvos universiteto mokslininkų dalyvavimo Europos 
kultūrinių mainų procesuose mastą, atsiranda galimybė rekonstruoti šio 
regiono Laiškų respublikos bendravimo struktūras ir mokslinį diskursą.

Nekelia abejonių ir tai, kad dalyvavimas tokioje veikloje – tai ga-
limybė dirbti drauge su didelę tokios veiklos patirtį turinčiomis insti-
tucijomis. Šiuo metu COST veikloje ISI130 „Laiškų respublikos re-
konstrukcija, 1580–1800. Daugiašalio bendradarbiavimo Europos in-
telektinės istorijos srityje skaitmeninė struktūra“ dalyvauja 25 Europos 
valstybių atstovai.

Šis projektas bus vykdomas vadovaujantis kriterijais ir standartais, ku-
rie bus sukurti vykdant COST veiklą. VUB akademinio susirašinėjimo 
katalogavimas ir mokslinis įvertinimas atsispindės sukurtoje duomenų 
bazėje, kuri atitiks COST veiklos metu parengtus kriterijus ir standartus ir 
bus įtraukta į bendrą Europos laiškų respublikos infrastruktūrą. Prireikus 
ji galės tapti pagrindu rengiant jungtinę Naujųjų laikų laiškų, saugomų 
Lietuvos atminties institucijose, duomenų bazę. Tuo pat metu medžiaga 
bus prieinama skaitmenine forma tolesniems tyrimams, galės tapti Lietu-
vos Naujųjų laikų tarpdalykinių kultūrinių ir istorinių studijų baze.

Šiuo metu atliekami darbai siekiant išsiaiškinti galimą tiriamojo 
laikotarpio Universiteto mokslininkų laiškų skaičių. Drauge su jau 
į elektroninį katalogą įtrauktais laiškais, jų kiekis galėtų siekti 2500, 
tačiau tikslų skaičių žinosime tik baigę parengiamuosius darbus.

Universiteto mokslininkų laiškų katalogavimas, aprašymas ir skait-
meninimas prisidės prie Europos laiškų respublikos tyrimų plėtros, nes 
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padidės šio anksčiau netyrinėto arba mažai tyrinėto Laiškų respublikos 
segmento matomumas ir pagerės prieiga. Pirmą kartą bus nustatyta, 
kaip toli siekė Universiteto mokslininkų kontaktai, kokiuose Europos 
mokslininkų tinkluose aptinkamas jų indėlis, kokią vietą Universiteto 
mokslininkai užima Europos kultūros erdvėje, kaip asmeniniai kontak-
tai prisidėjo prie kultūrinių procesų Naujųjų laikų Europoje.

IŠVADOS

VUB statusas įpareigoja per amžius sukauptą kultūros paveldą ne tik 
saugoti, bet ir viešinti, skleisti, padaryti jį prieinamą Lietuvos ir pasaulio 
tyrinėtojams. Tai pabrėžiama Vilniaus universiteto statute ir VUB mi-
sijoje. Technologijų kaita, naujos galimybės ir besikeičiantys vartotojų 
poreikiai kultūros paveldo srityje verčia derinti archyvinę, informacinę 
ir komunikacines funkcijas. 

VUB, kaip mokslinė biblioteka, siekia ne tik aprūpinti informaci-
ja mokslinius tyrimus, bet ir pati juos inicijuoti ir vykdyti. Per pasta-
ruosius penkerius metus ypač išsiplėtė VUB saugomo kultūros paveldo 
kolekcijų moksliniai tyrimai. Anksčiau ši bibliotekos veiklos sritis buvo 
pristatoma fragmentiškai – pateikiama informacija apie konkrečius fon-
dus, jų aprašymą ir viešinimą, dokumentų konservavimą ir aprašymą, 
skaitmeninimą ar skaitmeninimo projektus, sklaidą naudojant naujas 
technologijas, tačiau šios veiklos oficialiai nebuvo įvardijamos kaip 
mokslinė tiriamoji veikla, tokia veikla nebuvo institucionalizuota, ne-
buvo už tokią veiklą atsakingo padalinio. 2012 m. įkurtas Mokslinių 
tyrimų ir paveldo rinkinių centras sėkmingai ėmėsi inicijuoti, plėtoti, 
palaikyti mokslinius kultūros paveldo tyrinėjimus. 

Kultūros paveldo moksliniai tyrimai VUB, kaip ir daugelyje kitų 
atminties institucijų, glaudžiai susiję su skaitmeninimo galimybių plė-
tra. Kita vertus, skaitmeninimas nėra vien atvaizdų gamyba. Pristatomų 
projektų dokumentų pobūdis (tekstai) lemia komunikacinės ir informa-
cinės paradigmų dermę. Nors VUB visų pirma yra atminties institucija, 
būdama akademinė biblioteka ji privalo orientuotis į studijų ir mokslo 
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poreikių tenkinimą, antra vertus, dėl savo specifikos turi vidinių išteklių 
organizuoti mokslinę tiriamąją veiklą ir galimybę įtraukti į tokią veiklą 
mokslinės Universiteto bendruomenės narius. Taigi projektuose dide-
lę reikšmę įgyja informacinė paradigma, t. y. pabrėžiama ne tik vaizdų 
gamyba, bet ir duomenų apie šaltinius ir iš šaltinių pateikimas, savo 
ruožtu tai galėtų būti kitų tyrimų ir naujų mokslo duomenų generavi-
mo pagrindas.

Mokslinių projektų inicijavimas ir dalyvavimas juose leidžia pri-
traukti į biblioteką kvalifikuotų specialistų iš Universiteto mokslo ben-
druomenės. Greta tiesioginių mokslinių rezultatų ir produkcijos tokie 
projektai prisideda prie kultūros paveldo tyrimų VUB ir, tikėtina, kitose 
mokslinėse bibliotekose institucionalizavimo, didina bibliotekos mato-
mumą ir lemia akademinės bendruomenės pagarbą, leidžia įsitraukti į 
didelio masto tarptautinius projektus. 
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RESEARCH IN CULTURAL HERITAGE PRESERVED IN VILNIUS 
UNIVERSITY LIBRARY – MEANS OF IMPLEMENTATION OF THE 

VISION OF THE ACADEMIC LIBRARY AS A COMMUNITY PARTNER
Dr. Marija Prokopčik, Aušra Rinkūnaitė

S u m m a r y

The article deals with cultural heritage research projects organised at Vilnius University 
Library (hereafter VU Library). Being a research library VU Library accounts that it has 
twofold function – to provide research support and organize research in the field of li-
brary and information science (hereafter LIS) and preserved cultural heritage. Many aca-
demic and research libraries are involved in LIS research. There is a need to enhance and 
intensify research in this field, to improve its quality. It is stressed that research is a means 
of improvement of practical work; it helps to create theoretical insights in LIS, perfects 
critical thinking, etc. However in this field there is a lack of proper organisational and 
institutional support. Apart from research in LIS, libraries, that have extensive cultural 
heritage collections, are involved in their research. However this field of library activity is 
being presented in a fragmentary way. Usually it is limited to information about specific 
collections, description of documents, conservation, digitization or digitization projects, 
promotion using new techniques. As a rule these activities are not being referred to as the 
research activities, as there are no departments responsible for them. In order to fill in this 
gap the article describes attempts to institutionalize cultural heritage research in VU Lib-
rary and analyses 3 research projects executed in 2012–2015 – DigiCOURT, VIRTUS 
and COST (Reassembling the Republic of Letters, 1580–1800).
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Spausdintinių ir elektroninių  
bibliografinių išteklių rengimas  

Vilniaus universiteto bibliotekoje

Straipsnyje pristatomas spausdintinių bibliografinių rodyklių ir jas pakeitusių bibliogra-
finių duomenų bazių rengimas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Aptariama „Lietuvos 
bibliografijos“ C serijos ir „Vilniaus universiteto istorijos“ bibliografinių išteklių rengimo 
istorija, struktūra, jų publikavimo formos. Pirmoje straipsnio dalyje pristatomi Vilniaus 
universiteto veiklai ir istorijai skirti bibliografiniai ištekliai, pateikiama ir kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų kuriamų panašių produktų statistinė ir turinio analizė. Antroje dalyje 
pristatomi „Lietuvos bibliografijos“ C serijos ištekliai, kuriuose suregistruotos lietuviškų 
periodinių leidinių publikacijos, aptariamas keturių bendradarbiaujančių bibliotekų indė-
lis ir veiklos rezultatai.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i :  retrospektyvioji nacionalinė bibliografija, teminė bi-
bliografija, bibliografijos rodyklės, bibliografinių duomenų bazė, Nacionalinis bibliografi-
nių duomenų bankas (NBDB).

Vilniaus universiteto biblioteka savarankiškai ir bendradarbiaudama su 
kitais VU padaliniais ir įvairiomis institucijomis nuo 1990 m. publikuo-
ti parengė daugiau nei 100 leidinių – metinių veiklos ataskaitų, parodų 
katalogų, bibliotekos metraščių, bibliografijos rodyklių, taip pat kelis 
elektroninius leidinius kompaktiniuose diskuose1. Tarp šių leidinių ne-
mažą dalį sudaro bibliografijos rodyklės: 1) personalinės, skirtos vieno 
asmens darbams suregistruoti, 2) universaliosios, kuriose suregistruotos 
įvairaus turinio senųjų lietuviškų periodinių publikacijos ir 3) teminės – 
vienos aukštosios mokyklos, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto, veiklą ir 

1 Pagal Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos ataskaitas, 2001–2014 m.



158 Eglė  Akst ina i tė-Vel ičkienė

istoriją aprašantys dokumentai. Straipsnyje nagrinėjami tik pastarųjų 
dviejų rūšių bibliografinių išteklių rengimo klausimai. Personalinės ro-
dyklės iki šiol leidžiamos įprasta spausdintine forma, elektroninės ver-
sijos dar tik rengiamos, todėl šios srities bibliografinių priemonių skait-
meninės leidybos klausimus ir problemas vertėtų aptarti pasirodžius 
elektroniniams leidiniams. Straipsnyje aptariami skirtingo lygmens ir 
paskirties bibliografiniai ištekliai („VU istorijos bibliografija“ – teminės, 
„Lietuvos bibliografija“ – nacionalinės bibliografijos rodyklės), kuriems 
taikomi skirtingi informacijos atrankos ir bibliografinių įrašų išsamumo 
reikalavimai. Straipsnio tikslas – aptarti istorines spausdintinių biblio-
grafijos rodyklių rengimo sąlygas ir nuo 2004 m. visiškai arba iš dalies 
jas pakeitusių bibliografinių duomenų bazių rengimo situaciją, mažiau 
dėmesio skiriant šių bibliografinių priemonių rengimo metodikai.

Bibliografinius išteklius rengė įvairiuose skyriuose ir įvairiu metu 
dirbę Vilniaus universiteto darbuotojai. Šiuose skyriuose vykdyta veikla 
aptarta keliuose straipsniuose, kuriuose greta vartotojų aptarnavimo, 
užklausų vykdymo minimos ir parengtos bibliografinės priemonės, jų 
išsamiau nepristatant2. Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos 
rodyklių Vilniaus universiteto bibliotekoje rengimo istorija ir principai 
aptarti Audronės Matijošienės3, bendri klausimai ir problemos – Re-
ginos Varnienės-Janssen4 straipsniuose. Nemažai informacijos galima 
rasti pačių bibliografijos rodyklių, kurios ir yra vienos iš pagrindinių šio 
straipsnio šaltinių, pratarmėse. 

2008 m. sujungus skirtinguose padaliniuose vykdytas bibliografijos 
priemonių kūrimo veiklas ir atskyrus vartotojų aptarnavimo funkcijas, 
Vilniaus universiteto bibliotekoje buvo įkurtas Bibliografinių išteklių 
rengimo skyrius, atsakingas už bibliografinių priemonių rengimą ir pu-

2 PETRAUSKIENĖ, Zofija Milda. Bibliotekos bibliografijos baruose. Iš Vilniaus universite
to bibliotekos metraštis, 1999. Vilnius, 2000, p. 19–32; ЮРЧЮКОНЕНЕ, А.; ЛИРОВ, В. 
Библиографическая деятельность научной библиотеки Вильнюсского университета. 
Советская библиография, 1970, № 6, с. 13–23.

3 MATIJOŠIENĖ, Audronė. Nacionalinė retrospektyvinė bibliografija Vilniaus universite-
to bibliotekoje: raidos bruožai. Bibliografija, 2005/2006 (2007), p. 122–127.

4 VARNIENĖ, Regina. Valstybinė bibliografinė apskaita Lietuvoje. Bibliografija, 2004 
(2006), p. 18–25.
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blikavimą. Nors skyrius veiklą pradėjo 2008 m., straipsnyje nagrinėjami 
nuo 1990 m. Vilniaus universiteto darbuotojų parengti bibliografiniai 
ištekliai. 

„Lietuvos bibliografijos“ C serijos ir „Vilniaus universiteto istorijos“ 
bibliografinių išteklių rengimas – tęstinė veikla, vykdoma kelis dešim-
tmečius. Šios veiklos rezultatas – spausdintinės bibliografijos rodyklės 
ir jas pakeitusios bibliografinių duomenų bazės. Bibliografinių išteklių 
formų kaita neatsitiktinė – duomenų bazėse bibliografinė informaci-
ja vartotojams greičiau ir paprasčiau prieinama, o bibliografų siektinas 
tikslas – elektroniniais duomenimis paversti ir išspausdintose rodyklėse 
esamus bibliografinius įrašus, kad kelis dešimtmečius vykusių darbų re-
zultatus vartotojai galėtų surasti naudodami kuo mažiau išteklių.

BIBLIOGRAFINIAI IŠTEKLIAI  
APIE AUKŠTĄSIAS LIETUVOS MOKYKLAS

Apie aukštųjų mokyklų veiklą daugiausiai informacijos galima rasti jų 
pačių leidžiamose ataskaitose, mokymo programose, įvairių padalinių 
sukaktims paminėti skirtuose leidiniuose. Taip pat nemažai publikacijų 
apie konkrečią instituciją parengia ir skelbia su ta mokykla nesusiję, bet 
įvarius aukštojo mokslo aspektus, problemas, aktualijas ir istorines veiklos 
aplinkybes nagrinėjantys asmenys. Siekiant šią informaciją suregistruo-
ti, šešiuose Lietuvos universitetuose rengiamos bibliografijos rodyklės ir 
bibliografinių duomenų bazės, kuriose aprašytos spaudoje pasirodžiusios 
publikacijos apie šių universitetų veiklą, mokslininkus ir studentus.

Vilniaus universiteto, anksčiausiai Lietuvoje įkurtos aukštosios mo-
kyklos, akademinės bendruomenės atstovų veikla minima įvairių laiko-
tarpių spaudoje, o publikacijos apie juos nuosekliau pradėtos registruo-
ti XIX amžiaus pradžioje5. Pirmus bibliografinius leidinius, kuriuose 
chronologiškai temine tvarka suregistruota tam tikru laikotarpiu pasi-
rodžiusi literatūra apie Vilniaus universitetą, 1930–1939 m. parengė  

5 Pratarmė. Iš Vilniaus universitetas: bibliografija, 1940–1977. Sudarytojai I. Černiauskie-
nė ... [et al.]. Vilnius, 1979, p. 5–6.
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istorikas Michałas Ambrosas6. Keturiose rodyklėse buvo aprašytos 
1929–1938 m. lenkų kalba pasirodžiusios publikacijos apie Stepo-
no Batoro vardu veikusį universitetą. Po Antrojo pasaulinio karo VU 
bibliotekoje buvo kaupiama visų Lietuvos aukštųjų mokyklų istorijos 
bibliografija7 – 1971 m. išleistas leidinys „Tarybų Lietuvos aukštosios 
mokyklos“8, kuriame suregistruotos publikacijos apie tuo metu veikusių 
12 aukštųjų mokyklų. 1979 m., minint Vilniaus universiteto 400-ąsias 
įkūrimo metines, išleista apie jį 1940–1977 m. pasirodžiusių publika-
cijų bibliografijos rodyklė9, kurioje aprašyti publikuoti dokumentai ir 
apie Aukštuosius kursus bei universitetą Kaune. Publikacijos apie pasta-
rąją mokyklą įtrauktos dėl istorinių aplinkybių – 1919 m. Vilniuje pra-
dėjus veikti lenkiškajam Stepono Batoro universitetui, 1922 m. Kaune, 
reorganizavus Aukštuosius kursus, atidarytas Lietuvos universitetas, tu-
rėjęs tęsti senojo VU veiklą (1930 m., minint kunigaikščio Vytauto Di-
džiojo 500 metų mirties sukaktį, Lietuvos universitetui Kaune suteiktas 
Vytauto Didžiojo universiteto vardas, 1950 m. universitetas buvo užda-
rytas). Apie abu universitetus literatūra kartotekose buvo kaupiama iki 
1989 m. liepos mėnesio, kai buvo patvirtintas Vytauto Didžiojo univer-
siteto atkūrimas. 

Po 1990 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, išleistos rodyklės, 
kuriose suregistruotos 1918–194410, 1978–199011, 1990–200312 metų 
publikacijos apie VU ir 1918–1944, 1978–1989 metų publikacijos apie 
VDU13 (žr. 1 lentelę). 

6 AMBROS, Michał. Bibljografja Uniwersytetu Wileńskiego, [1929–1938]. Wilno, 1930–
1939. 4 d.

7 Pratarmė. Vytauto Didžiojo universitetas : bibliografijos rodyklė, 1978–1989. Vilnius, 
1991, p. 4.

8 Tarybų Lietuvos aukštosios mokyklos : bibliografija, 1940–1969. Vilnius, 1971. 418 p.
9 Vilniaus universitetas : bibliografija, 1940–1977. Vilnius, 1979. 341 p.
10 Vilniaus universitetas : bibliografijos rodyklė (1918–1944). Vilnius, 1998. 138 p.
11 Vilniaus universitetas : bibliografijos rodyklė (1978–1990). Vilnius, 1998. 276 p.
12 Vilniaus universitetas : bibliografijos rodyklė (1990–2003). Vilnius, 2004. 340 p.
13 Vytauto Didžiojo universitetas : bibliografinė rodyklė, 1978–1989. Vilnius, 1991. 74 p. ; 

Vytauto Didžiojo universitetas : bibliografijos rodyklė (1918-1944). Vilnius, 1998–1999. 
D. 1–2, 3 kn.
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1 LENTELĖ. 1930–2004 m. išleistos bibliografijos rodyklės apie VU ir VDU

VU veiklos laikotarpis Bibliografijos rodyklės Išleidimo 
metai

Vilniaus Stepono Batoro universi-
tetas (1919–1939)

Bibljografja UW, [1929–1938]. 
4 d.
VU : b-jos rodyklė, 1918–1944

1930–1939
 
1998

Vilniaus universitetas (1939–1943) VU : b-jos rodyklė, 1918–1944 1998
Vilniaus valstybinis universitetas 
(1944–1990)

VU : b-ja, 1940–1977
VU : b-jos rodyklė, 1978–1990

1979
1998

Vilniaus universitetas (nuo 
1990 m.)

VU : b-jos rodyklė, 1990–2003 2004

VDU veiklos laikotarpis

Lietuvos universitetas (1922–1930)

Vytauto Didžiojo universitetas 
(1930–1950)

VDU : b-jos rodyklė, 1918–
1944. D. 1–2, 3 kn. 
VDU : b-nė rodyklė, 1978–
1989

1998–1999

1991

Dauguma šių rodyklių buvo rengtos sovietmečiu, bet išspausdintos 
po 1990 metų. Rodykles rengė VU bibliotekos darbuotojos Salomėja 
Peciulkienė, Zofija Milda Petrauskienė, Izabelė Černiauskienė, Mirga 
Marija Griškevičienė, Rima Klusovskienė, Elena Eimaitytė, Jūratė Zvė-
gienė ir Rita Kivilšienė. Rodyklėse atrinkta medžiaga suskirstyta chrono-
logiškai (aukštųjų mokyklų veiklą atspindinčiais laikotarpiais) ir pagal 
temas (įvairios mokslo ir veiklos sritys, padaliniai ir fakultetai, persona-
lijos). Rodykles sudaro daugiausia analiziniai aprašai, rastos medžiagos 
kiekis lėmė literatūros atrankos kriterijus – palikti svarbesni straipsniai 
ir labiau prieinami šaltiniai, neįtraukti straipsniai iš enciklopedijų. Dau-
giausia publikacijų lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis (nelygu laikotarpis). 
Visose rodyklėse parengtos pagalbinės asmenvardžių rodyklės. 

Sovietmečiu, pradėjus registruoti publikacijas apie visas tuo metu 
veikusias aukštąsias mokyklas, vėliau dėl didelių laiko sąnaudų apsiribo-
ta aprašant pasirodžiusias publikacijas tik apie Vilniaus ir Kauno vals-
tybinius universitetus, po 1990 m. – tik apie Vilniaus universitetą. Iš 
1 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad bibliografijos rodyklės reng-
tos ilgai, nebuvo iš anksto numatytas periodiškumas, pavyzdžiui, spau-
dinius leisti kas dešimtmetį ar dvidešimtmetį. Paskutinė spausdintinė 
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publikacijų apie VU rodyklė pasirodė 2004 metais, tais pačiais metais 
pradėta kurti „VU istorijos“ bibliografinių duomenų bazė, visiškai pa-
keitusi įprastas spausdintines bibliografines priemones.

Didžiausias spausdintinių bibliografijos rodyklių trūkumas lyginant 
jas su bibliografinių duomenų bazėmis – ribota fizinė leidinių apimtis, 
galimybių taisyti klaidas ir pildyti bibliografijos išteklių naujausia infor-
macija nebuvimas, informacijos paieškai sugaištamas laikas. Rengiant 
spausdintas bibliografijos rodyklės, informacijos atranka buvo griežtes-
nė, mažiau informatyvūs straipsniai neaprašyti. Duomenų bazėje fizinės 
apimties problema neegzistuoja, todėl nemažą dalį įrašų gali sudaryti 
mažos apimties straipsniai. Duomenų bazėje (toliau – DB) „VU isto-
rijos bibliografija“ per dešimtmetį (2004–2014 m.) paskelbtų publika-
cijų apie VU istoriją ir dabartinę veiklą aprašyta daugiau nei 12 tūkst. 
įvairios apimties publikacijų, keturiose spausdintose bibliografijos ro-
dyklėse – per 10 tūkst. publikacijų, pasirodžiusių per 85-erius (1918–
2003 m.) metus, aprašų. 

Visų bibliografinių išteklių kūrimo principas panašus – informacijos 
paieška, atranka ir bibliografinių aprašų ir įrašų rengimas. Informacijos 
ieškoma įvairiuose šaltiniuose: moksliniuose ir mokslo populiarinimo 
leidiniuose, enciklopedinio pobūdžio žinynuose, VU periodiniuose lei-
diniuose „Universitas Vilnensis“, „Spectrum“, dienraščiuose, žurnaluo-
se lietuvių, anglų, lenkų, rusų ir kitomis kalbomis. Pagrindinis šaltinių 
atrankos kriterijus – jie turi būti prieinami skaitytojams spausdintine ir 
(arba) elektronine forma. Pavyzdžiui, jei straipsnis apie Vilniaus uni-
versitetą bus išspausdintas Australijos žurnale, bet Lietuvos bibliotekų 
vartotojų šis leidinys nepasieks nei spausdintine, nei elektronine forma, 
jo bibliografinis aprašas nebus kuriamas laikantis de visu principo. Pa-
grindinis dokumentų turinio atrankos kriterijus – informacijos apie Vil-
niaus universitetą konkrečiame tekste procentinė išraiška. Informacija 
apie VU suprantama plačiai – apie padalinius, mokslininkus, studentus, 
jų akademinę ir visuomeninę veiklą, VU istoriją. Mokslinė publikacijų 
vertė neturi lemiamos reikšmės, registruojama įvairaus turinio ir apim-
ties informacija. Pavyzdžiui, aprašomos XVI–XIX a. universitete dirbu-
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sių ir studijavusių asmenų biogramos iš specializuotų enciklopedinių 
leidinių ir žinynų, taip pat iliustracinė medžiaga, atsiminimai. Aprašo-
mos publikacijos neskirstomos pagal moksliškumo kriterijų, sudarant 
sąlygas pačiam vartotojui nuspręsti, kokia informacija jam reikalinga. 
Tai priklauso nuo vartotojų tikslo – domėtis VU istorija, dabartine VU 
padalinių veikla ar akademinės bendruomenės atstovais, ieškoti bent 
menkiausios užuominos apie XVII a. matematikos disciplinas dėsčiusį 
jėzuitą ar surasti uždarytojo universiteto architektūros vaizdinę medžia-
gą. DB bibliografinių įrašų struktūra yra įprasta: publikacijos autorius, 
antraštė, šaltinis su leidybiniais duomenimis, jei dokumentas prieinamas 
internetu, ir elektroninis adresas. Svarbią vietą bibliografiniame įraše už-
ima teminės rubrikos. VU istorijos DB suskirstytos į tris grupes: 1) pu-
blikacijose minimi asmenys, 2) universiteto pavadinimas konkrečiu lai-
kotarpiu (pvz., Vilniaus jėzuitų akademija ir universitetas (1679–1773), 
Imperatoriškasis Vilniaus universitetas (1803–1832), Vilniaus Stepono 
Batoro universitetas (1919–1939) su padaliniais ir 3) publikacijos turi-
nį atskleidžiantys reikšminiai žodžiai. Vartotojas, ieškantis informacijos 
apie universiteto biologus, duomenų bazėje ras dokumentų bibliogra-
finius įrašus apie šios srities mokslininkus, dirbusius įvairiais istoriniais 
laikotarpiais, o nurodžius ir konkretų universiteto pavadinimą, gaus dar 
tikslesnius paieškos rezultatus.

Analogiškas DB Lietuvoje rengia Vilniaus Gedimino technikos (to-
liau – VGTU), Lietuvos edukologijos (toliau – LEU), Klaipėdos (to-
liau – KU), Šiaulių (toliau – ŠU) ir Aleksandro Stulginskio (toliau – 
ASU) universitetų bibliotekos. Bendras bruožas – visose duomenų 
bazėse dominuoja publikacijos iš atitinkamos aukštosios mokyklos pe-
riodinių leidinių ir apie ją pasirodančios žinios lietuviškoje spaudoje. 
Pagrindiniai DB skirtumai – aprašomas laikotarpis, šaltinių laukas ir 
bibliografinių įrašų struktūra.

Iš šešių DB kuriančių universitetų penki yra šakiniai arba šakiniai-
regioniniai, o tai lemia aprašomų šaltinių pobūdį ir spektrą. Vyrauja pu-
blikacijos iš konkrečios aukštosios mokyklos periodinės spaudos, pavyz-
džiui, KU – „Klaipėdos universitetas“, LEU – „Šviesa“, ŠU – „Šiaulių  
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universitetas“, VGTU – „Inžinerija“, VU – „Universitas Vilnensis“, 
„Spectrum“. Kitas šaltinių blokas – regioninė („Kauno diena“, „Klaipė-
da“, „Šiaulių kraštas“, „Šiaulių naujienos“, „Vakarų ekspresas“) ir pro-
fesinė spauda (ASU – „Ūkininko patarėjas“, „Mūsų girios“, „Valstiečių 
laikraštis“, „Žemėtvarka ir hidrotechnika“, ŠU – „Pedagogas“, „Tarybi-
nis pedagogas“). Visose DB daugiausia publikacijų iš serialinių leidinių, 
o VU nemažą dalį sudaro ir knygų sudedamųjų dalių (turinio) aprašai. 

Visos aukštosios mokyklos skiriasi savo studijų specifika ir dydžiu, 
todėl jų kuriamų DB negalima lyginti tarpusavyje: kiekviena jų skirta 
tam tikrai akademinei bendruomenei. Bibliografinių duomenų bazių 
svarbą nusako aprašytų dokumentų publikavimo laikotarpis ir bib-
liografinių įrašų skaičius. Gausiausios VGTU ir VU duomenų bazės – 
abiejose yra daugiau nei po 12 tūkst. įrašų (žr. 2 lentelę), bet skiriasi jų 
chronologinė imtis: VU istorijos duomenų bazėje registruojamos nuo 
2004 m. pasirodžiusios publikacijos, VGTU – nuo 1990 m. Platesnė 
imtis leidžia vartotojams naudotis įvairesniu dokumentų spektru, ma-
tyti tam tikrai temai skirtų publikacijų retrospektyvą. Suprantama, kad 
VU, būdama didžiausia ir seniausia aukštoji mokykla, spaudoje sulau-
kia daugiau dėmesio, tačiau dėl informacijos gausos į VU istorijos DB 
iki šiol neįtrauktos iki 2004 m. pasirodžiusios publikacijos. 

2 LENTELĖ. Lietuvos aukštųjų mokyklų kuriamos publikacijų apie jas biblio-
grafinių duomenų bazės14 

Duomenų bazės (DB) 
pavadinimas

DB kūrimo 
pradžia

Publikacijų, aprašytų DB, 
skelbimo metai

Įrašų skaičius 
DB iki 2015 m.

Publikacijos apie LEU 2002 m. nuo 2002 m. apie 4 000
Publikacijos apie ŠU 2010 m. nuo 1953/1955 m. apie 4 100
KU publikacijos apie 
universitetą

2011 m. nuo 1988 m. apie 1 700

Publikacijos apie ASU 2012 m. nuo 1958/1960 m. apie 1 000
VGTU spaudoje 2001 m. nuo 1990 m. per 12 000
VU istorijos bibliografija 2004 m. nuo 2004 m. per 12 000

14 Duomenys gauti analizuojant kiekvieno universiteto bibliotekose kuriamų DB įrašus.
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VU istorijos duomenų bazėje galima ieškoti pagal mokslų kryptis, 
tai galėtų būti aktualu įvairioms aukštosioms mokykloms, ieškančioms 
konkrečios informacijos apie tam tikros mokslo srities, gimusios VU, 
istoriją. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuriamame 
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke spaudos publikacijos apra-
šomos nacionaliniu mastu, su didesne atranka, todėl aukštajai mokyklai 
reikšminga informacija gali į jį ir nepakliūti (pvz., straipsniai iš kitakal-
bių enciklopedinių leidinių, mažesnės apimties informacija iš regioninės 
ar institucinės spaudos). Galima numanyti, kad, lyginant su Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kuriamais ištekliais, aukš-
tųjų mokyklų kuriamomis teminėmis bibliografinių duomenų bazėmis 
naudojasi mažiau vartotojų, daugiausia – akademinės bendruomenės 
nariai. Dalis publikacijų ir nacionalinės, ir akademinių bibliotekų bib-
liografiniuose ištekliuose yra tos pačios, gali skirtis tik bibliografinių įra-
šų struktūra ir aprašomo dokumento turinio atskleidimas – naudojant 
anotacijas, reikšminius žodžius. Bibliotekų darbuotojai, naudodamiesi 
skirtingų institucijų parengtais bibliografiniais ištekliais ir atsižvelgdami 
į vartotojų poreikius, turi galimybę jiems pateikti platų šaltinių lauką.

LIETUVOS RETROSPEKTYVIOJI NACIONALINĖ 
BIBLIOGRAFIJA: C SERIJOS IŠTEKLIAI

Retrospektyviosios nacionalinės bibliografinės apskaitos uždavinys – iš-
samiai aprašyti valstybės ar tautos spaudinius ir kitų rūšių dokumentus 
nuo jų atsiradimo pradžios. Lietuvoje šią veiklą vykdo nacionalinė Mar-
tyno Mažvydo biblioteka, vartotojams bibliografinę informaciją pateik-
dama leidiniuose ir elektroniniuose ištekliuose15. Spausdintinės rody-
klės „Lietuvos bibliografija“ leidžiamos nuo 1969 m., o nuo 1998 m. 
pradėtas kurti Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (toliau – 
NBDB), kuriame, siekiant užtikrinti informacijos paieškos išsamumą ir  

15 Retrospektyvinės bibliografinės apskaitos programa (iki 2010 metų). Bibliografija’2004 
(2006), p. 57, 59.



166 Eglė  Akst ina i tė-Vel ičkienė

sutrumpinti paieškos laiką, kaupiami ir valstybinės einamosios, ir nacio-
nalinės retrospektyviosios bibliografijos įrašai16. 

NBDB kaupiama bibliografinė informacija apie Lietuvoje ir užsie-
nyje išleistus, su Lietuva susijusius dokumentus, pirmenybę teikiant 
lietuviškos spaudos bibliografavimui. Nacionalinė retrospektyvioji bi-
bliografija turi apimti visas dokumentų rūšis ir kalbas. Iki šiol parengtos 
arba rengiamos trys serijos, kuriose aprašomi tik lietuvių kalba išleis-
ti dokumentai: knygos (1547–1917  m., serija A), serialiniai leidiniai 
(1823–1940 m., serija B) ir šių periodinių leidinių publikacijos (1832–
1927 m., serija C)17. 

C serijos bibliografijos rodyklėse aprašomas Lietuvoje, Mažojoje 
Lietuvoje ir užsienyje 1832–1927 m. pasirodžiusių ir jokiuose biblio-
grafiniuose ištekliuose neatskleistas periodinių leidinių turinys. Siekiant 
kiek įmanoma greičiau šį darbą atlikti, bendru sutarimu C serijos ro-
dykles rengia keturios – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo, Vil-
niaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių ir Kauno 
apskrities viešoji – bibliotekos18. 1832–1903 m. išleistų periodinių lei-
dinių, nepriklausomai nuo jų pasirodymo vietos, straipsniai buvo apra-
šyti kartu, atskirais metininkais. Po 1904 m. spaudos atgavimo pradėjus 
gausėti lietuviškų periodinių leidinių ir didėjant bibliografijos rodyklių 
apimtims, rengiamos trys 1904–1927 m. C serijos rodyklių dalys: 1-oji 
skirta Lietuvoje, 2-oji – Mažojoje Lietuvoje, 3-ioji – išeivijoje pasiro-
džiusių periodinių leidinių publikacijoms registruoti. Duomenys apie 
visų partnerių bendrai parengtas rodykles (prie konkrečių metų nuro-
dant bibliografijos rodyklės išleidimo metus) ir kuriamus elektroninius 

16 VARNIENĖ, Regina. Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos dabartinė  
būklė ir perspektyvos. Knygotyra, 2001, t. 37, p. 2; Nacionalinės bibliografijos duomenų 
bankas (NBDB) [žiūrėta 2015-01-30]. Prieiga internetu: <http://www.lnb.lt/katalogai/
nbdb>.

17 Ateityje numatyta rengti D seriją (Lietuvos kitakalbės knygos), E seriją (Lietuvos kita-
kalbiai serialiniai leidiniai), F seriją (Lietuvos kitakalbių serialinių leidinių publikacijos: 
Retrospektyvinės bibliografinės apskaitos programa (iki 2010 metų). Bibliografija’2004 
(2006), p. 59.

18 VARNIENĖ, Regina. Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos dabartinė bū-
klė ir perspektyvos. Knygotyra, 2001, t. 37, p. 7–9.
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išteklius pateikiami 3 lentelėje. Iš lentelės duomenų matyti, kad dau-
giausia aprašyta Lietuvos periodinių leidinių straipsnių (iki 1924 m.), 
toliau – Mažosios Lietuvos (iki 1914 m.) ir išeivijos (iki 1908 m.). 

3 LENTELĖ. Lietuvos bibliografija. C serijos bibliografiniai ištekliai19

LB 
C serijos 
metininkai

D. 1:
Lietuva

D. 2:
Mažoji Lietuva

D. 3:
Išeivija

BR (iš-
leidimo 
metai)

Kiti ište-
kliai NBDB

BR (iš-
leidimo 
metai)

Kiti 
ištekliai NBDB

BR (iš-
leidimo 
metai)

NBDB

1832–1890 (2005)+NBDB
1891 (1994) +NBDB
1892 (1996) +NBDB
1893 (1997) +NBDB
1894 (2000) +NBDB
1895 (2002) +NBDB
1896 (2004) +NBDB
1897 (2006) +NBDB
1898–1900 (2000)
1901–1903 (2003)
1904 (1991) (1994) (2009) +1905 (1996) (1996)
1906 (2001) (1997) (2012) +1907 (2004)
1908 (2011) DB + (2001)1909 (2016) DB
1910 (2007) DB + (2003)1911 (2003) DB
1912 (1994) DB (2012) DB1913 (1997) DB
1914 (1998) DB
1915–1917 (2000) DB+www
1918 (2001) DB+www
1919 (2003) DB +
1920 DB +
1921 DB +
1922 DB +
1923 DB +
1924
1925
1926
1927

19 2015 m. gegužės 13 d. duomenys. Lentelėje pateikti trumpiniai: LB – Lietuvos biblio-
grafija, BR – bibliografijos rodyklė, DB – duomenų bazė, NBDB – Nacionalinės biblio-
grafijos duomenų bankas. Pilka spalva išskirtos VU bibliotekos parengtos bibliografijos 
rodyklės.
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Nuo 1991 m. VU bibliotekos darbuotojai parengė ir išleido  Lie-
tuvos ir Mažosios Lietuvos lietuviškų periodinių leidinių publikacijų 
11  rodyklių (žr. 4 lentelę), LNB – 10, KAVB – 8 (dar keturių meti-
ninkų įrašai parengti tik elektronine forma), MAVB – 2 serijos C ro-
dykles. VU biblioteka dar įsipareigojusi parengti 1909 m. Lietuvos ir 
1914–1927  m. Mažosios Lietuvos C serijos bibliografijos rodykles20. 
Trečios lentelės tuščiose grafose – būsimi darbai, kurių rezultatai gali 
būti publikuojami spausdintiniuose ir elektroniniuose arba tik elektro-
niniuose bibliografiniuose ištekliuose.

4 LENTELĖ. VU bibliotekos išleistos C serijos bibliografijos rodyklės

Metininkai Išleidimo 
metai

Bibliogr. įra-
šų skaičius Sudarytojai ir rengėjai

D. 1, 1904 1991 922 E. Urbonavičienė, A. Matijošienė, 
G. Juknienė, V. Jakštienė

D. 1, 1905 1996 3 467 E. Urbonavičienė, G. Juknienė

D. 1, 1906 2001 5 548 E. Urbonavičienė, G. Juknienė,  
V. Jakštienė

D. 1, 1907 2004 6 814 E. Urbonavičienė, G. Juknienė,  
V. Jakštienė

D. 1, 1908 2011 9 689 E. Urbonavičienė, G. Juknienė,  
V. Jakštienė

D. 1, 1909 planuojama
2016–2017

numatoma 
apie 10 000

E. Urbonavičienė, V. Jakštienė, D. Vali-
konytė, E. Akstinaitė-Veličkienė

D. 2, 1904 1994 1 072 A. Matijošienė

D. 2, 1905 1996 1 428 A. Matijošienė

D. 2, 1906–1907 1997 2 644 A. Matijošienė

D. 2, 1908–1909 2001 4 195 A. Matijošienė

D. 2, 1910–1911 2003 5 772 A. Matijošienė

D. 2, 1912–1913 2012 6 082 A. Matijošienė, A. Jokimčiūtė

D. 2, 1914–1927
Mažosios Lietuvos periodinių leidinių publikacijas numatoma aprašyti 
parengus 1909 m. Lietuvos periodikos metininką. Bibliografiniai įrašai bus 
kuriami tik duomenų bazėje

20 Retrospektyvinės bibliografinės apskaitos programa (iki 2010 metų). Bibliografija’2004 
(2006), p. 57–60.
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Visų bibliotekų spausdintinių rodyklių struktūra panaši – publikaci-
jos grupuojamos pagal Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) 
skyrius abėcėliškai, kiekvienoje rodyklėje yra po tris pagalbines rody-
kles – asmenvardžių, kolektyvų ir vietovardžių. Iš pirmo žvilgsnio įprasti 
bibliografiniai įrašai slepia kruopštų bibliografų darbą – išaiškintus pu-
blikacijų autorių slapyvardžius ir kriptonimus, patikslintus ar nustaty-
tus prieš šimtmetį veikusių kolektyvų pavadinimus, įvardytas dabartines 
geografines vietoves. 

Pagrindinė retrospektyviosios bibliografijos įrašų pasiekiamumo pro-
blema yra ta, kad jie paskelbti ir vartotojams prieinami keliomis formo-
mis. Dominuojančia publikavimo forma išlieka spausdintinės rodyklės, 
kita dalis įrašų pasiekiami ir spaudiniuose, ir bibliografinių duomenų 
bazėse, mažiausiai – tik elektronine forma. Įrašų perkėlimą į vieningą 
sistemą kiek stabdo ir tai, kad iš keturių partnerių du dirba su „Libis“ 
sistema, du – su „Aleph“ (VU ir LMAV bibliotekos). Pastarosios biblio-
tekos dėl programinių skirtumų negali operatyviai siųsti įrašų tiesiogiai 
LNB. Iš VUB ir LMAVB parengtų bibliografinių išteklių 2015 m. pra-
džioje NBDB buvo tik vienerių 1908 metų periodinių straipsnių publi-
kacijų įrašai, 2016 m. VUB numato konvertuoti dar dviejų metininkų 
įrašus. Galutinis siektinas tikslas – visi senųjų lietuviškų periodinių lei-
dinių publikacijų įrašai vartotojams turėtų būti pasiekiami naudojant 
vieną paieškos įrankį – NBDB. Juk XIX a. ir XX a. I pusės periodinėje 
spaudoje publikuota informacija reikalinga rengiant mokslo veikalus, 
kraštotyros darbus, šakines ir personalines bibliografijas, o C serijos bi-
bliografijos rodyklės įvairių sričių tyrėjams leidžia taupyti bibliografinei 
paieškai skiriamą laiką. 

* * *
Vilniaus universiteto istorijai skirta bibliografinių duomenų bazė – pir-
masis bibliografinis išteklius, Vilniaus universiteto bibliotekoje pradėtas 
kurti tik elektronine forma, Lietuvos bibliografijos C serija – lygiagre-
čiai rengiant spausdintinius leidinius ir duomenų bazes, o personalinės 
rodyklės – labiausiai tradicinė, skaitmenine forma dar tik pradėta rengti 
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bibliografinė priemonė. Knygų aprašai elektroniniame VU bibliotekos 
kataloge pradėti kurti 1994 metais, po dešimtmečio, 2004 metais, – 
šiame straipsnyje minimi bibliografiniai ištekliai. Kortelių kataloguose 
korteles gana greitai pakeitė elektroniniai įrašai, o spausdintinėse biblio-
grafijos rodyklėse esančios informacijos dėl, tam tikram leidiniui reika-
lingos struktūros perkėlimas į elektroninę erdvę vyko ir vyksta kiek lė-
čiau. Ilgainiui spausdintines bibliografijos rodykles visiškai arba iš dalies 
turėtų pakeisti bibliografinių duomenų bazės ir bankai. 
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COMPILATION OF PRINTED AND ELECTRONIC BIBLIOGRAPHIC 
RESOURCES IN VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY

Eglė Akstinaitė-Veličkienė 
S u m m a r y

The article deals with preparation of printed bibliography and bibliographic databases 
in the Vilnius University Library. It discusses history, structure and publication forms of 
bibliographic resources, namely of “Lithuanian bibliography, C series” and “Vilnius Uni-
versity History”. In the first part it focuses on bibliographic resources presenting activities 
and history of Vilnius University, provides statistics and information about the contents of 
similar products compiled by other Lithuanian high schools. The second part of the article 
describes cooperation of four libraries in compilation of “Lithuania bibliography C series” 
index, registers for Lithuanian periodical publications.
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Vilnius University Library alone and in co-operation with other departments of 
Vilnius University and others institutions since 1990, published more than 100 publi-
cations – annual activity reports, exhibition catalogues, libraries chronicles, bibliography 
indexes, as well as several electronic publications on CD-ROM. A considerable part of 
these publications are indexes: 1) personal, comprising publication of and about a certain 
person; 2) universal, comprising publications in old Lithuanian periodicals; 3) thematic, 
comprising publications on activities and history of a certain topic or object, i. e. Vilnius 
University. The article describes compilation features of the last two types of bibliographic 
indexes. The goal is to introduce challenges of preparation, presentation and use of bib-
liographic resources in e-format, due to the changing form of indexes presentation, a shift 
from preparation of printed indexes to compilation of database. 



Virginija Galvanauskaitė
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p ave l d o  r in kin i ų  c entro  R e tų  sp au d in i ų  s kyri us
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Biblioteka – leidyklų partnerė?

Šiuo straipsniu siekiama pristatyti Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir 
paveldo rinkinių centro 2010–2014 metų leidybinę produkciją ir pagrįsti, kodėl leidiniai – 
parodų ar konkretaus istorinio rinkinio katalogas bei šaltinio publikacija – gali ir turi būti 
vertinami kaip moksliniai leidiniai. Remiantis tuose darbuose esančiomis mokslininkų 
studijomis ar knygų sudarytojų įžanginiais straipsniais pabrėžiamas kiekvieno leidinio iš-
skirtinumas, informatyvumas, panauda bei svarba Lietuvos mokslo ir kultūros kontekste. 
Parodomas dokumento kelias, kol jis tampa knyga – čia ir leidinių atranka, anotacijos, bib-
liografiniai aprašai, iliustracijos, rodyklės ir mokslinių tyrimų bei išvadų medžiaga, taip pat 
ir dar naujo Lietuvoje fingerprinto metodo taikymas kirilikos knygose. 

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: katalogas, paroda, rinkinys, leidyba, šaltinio publika-
cija, fingerprintas

Vilniaus universiteto biblioteka saugodama didžiausią Lietuvoje senąjį kul-
tūros paveldą ir nuolat jį pildydama, stengiasi nors menką dalį tų istorinių 
dokumentų pristatyti visuomenei, atverti didesnes galimybes mokslinin-
kams juos geriau pažinti, tyrinėti ir analizuoti. Todėl ne veltui nuo 2006 
iki 2011 metų bibliotekoje buvęs Mokslo ir kultūros paveldo centras, savo 
moksliniais tyrimais ir jų rezultatais įrodė, jog dabar (nuo 2012 m.) gali 
pagrįstai vadintis Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centru, kurio pa-
grindinis tikslas ir atsakomybė, kad senieji dokumentai būtų kuo plačiau 
viešinami, kuo išsamiau pristatomos senosios kolekcijos, kad įdomias, 
patrauklias ir informatyvias parodas lydėtų spausdintiniai iliustruoti bei 
anotuoti parodų katalogai, liudijantys tokių parodų reikalingumą, kad da-
lyvavimas įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose taip pat 
atspindėtų bibliotekoje saugomų istorinių rinkinių ir archyvų reikšmingu-
mą, prasmingumą bei svarbą Lietuvos mokslui, kultūrai ar istorijai ir būtų 
įtraukti ne tik į nacionalinę, bet ir europinę mokslinę ir kultūrinę apyvartą.
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Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centras daugiau telkiasi į leidy-
binę veiklą, kurios dinamika nėra kuo nors išskirtinė – per vienerius ka-
lendorinius metus paprastai pasirodo vienas leidinys, išskyrus 2012 me-
tus, kai dienos šviesą išvydo du reikšmingi darbai – jėzuitų studijų ir 
veiklos istorijos šaltinis Ypatingoji provincijolo knyga ir parodos Vetera 
reducta katalogas, kuriame pristatytos 76 knygos iš 18 000 leidinių tu-
rinčio istorinio Bibliotheca Academiae Vilnensis (toliau BAV) rinkinio. 
Visus per 2010–2014 metų laikotarpį minėto centro parengtus leidi-
nius būtų galima sugrupuoti taip:

• istorijos šaltinių publikacija (1 vnt.);
• rinkinių katalogai (2 vnt.);
• parodų katalogai (3 vnt.).
Nors parengti leidiniai turi išsamius įžanginius mokslininkų straips-

nius, kuriuose atsispindi konkretaus laikotarpio apžvalga bei pateiktos 
medžiagos analizė ir vertinimas, tačiau ne visi jie buvo išleisti kaip serijos 
Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis, anksčiau (iki 2011 m.) 
vadintos Fontes historiae universitatis Vilnensis, knygos. Šią istorijos šalti-
nių seriją papildė, deja, tik trys leidiniai:

• Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto rinkinys: katalogas / su-
darė Aušra Rinkūnaitė; redaktoriai V. Račius; S. Rankelienė. Vil-
nius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. XLV, 650 p.
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• Liber extraordinarius provincialis = Ypatingoji provincijolo knyga / 
parengė ir vertė Irena Katilienė. Vilnius: Vilniaus universiteto lei-
dykla, 2012. 586 p.

• Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija: 1525–
1839: katalogas / sudarė Ina Kažuro. Vilnius: Vilniaus universite-
to leidykla, 2013. 472 p.

Parodų katalogus – Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje...1; Vetera 
reducta...2 ir Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos...3 – vienareikšmiškai 
būtų galima leisti kaip Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis 
serijos knygas. Juose, be dvikalbių (lietuvių–anglų), o katalogo Lietu
va ir Lenkija bendroje valstybėje (2011) ir trikalbių (lietuvių–lenkų–an-
glų) Lietuvos bei užsienio mokslininkų4 ar leidinių rengėjų5 įžanginių 
straipsnių, pateiktos objektų-eksponatų išsamios, taip pat dvikalbės, 
anotacijos yra nedidelės apimties moksliniai straipsniai, parašyti tik ge-
rai susipažinus su medžiaga ir vertinami to meto istoriniame kontekste. 
Kaip antai informatyvus, gausiai iliustruotas leidinys Lietuva ir Lenkija 
bendroje valstybėje atspindi Abiejų Tautų Respublikos, gyvavusios XV–
XVIII a., įvairius bendro sambūvio aspektus, dvikalbes anotacijas papil-
do mažai rodyta iliustracinė, rankraštinė ir kartografinė medžiaga. Be 
to, kiekvienas parodos katalogas turi kvalifikuotai sudarytas asmenvar-
džių rodykles, kaip ir reikalaujama moksliniame leidinyje.

Rengiant parodas ir jų katalogus svarbiausia turbūt yra dokumentų at-
ranka: temas pasufleruoja tuo metu Lietuvoje minimų įvykių, dažniausiai  

1 MACIULEVIČIUS, Arvydas; GRIGONIS, Evaldas. Lietuva ir Lenkija bendroje valstybėje: 
parodos katalogas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 198 p.

2 KAŽURO, Ina; GRIGONIS, Evaldas. Vetera reducta: parodos katalogas. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2012. 240 p.

3 VAITKEVIČIŪTĖ, Viktorija; RINKŪNAITĖ, Aušra. Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir lei
dos: parodos katalogas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 268 p.

4 PETRAUSKAS, Rimvydas. Lietuvos ir Lenkijos unija: naujų vertinimų beieškant. Iš Lie
tuva ir Lenkija bendroje valstybėje: parodos katalogas. Vilnius: Vilniaus universiteto lei-
dykla, 2011, p. 13–16; PŠIBILSKIS, Vygintas Bronius. Knyga turi būti su tauta. Iš Vetera 
reducta: parodos katalogas, p. 7–12; WALTER, E. Axel. Cultural contexts of Donelaitis’ 
life and works. Iš Šimtus jau metus saulelė tekėjo ir leidos, p. 26–36.

5 MACIULEVIČIUS, Arvydas. Lietuva ir Lenkija: bendros istorijos kontūrai. Iš Lietuva ir 
Lenkija bendroje valstybėje, p. 7–8; KAŽURO, Ina; GRIGONIS, Evaldas. Levas Vladimi-
rovas ir senojo Vilniaus universiteto bibliotekos byla. Iš Vetera reducta, p. 23–31.
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istorinių, ar Lietuvai nusipelniusių žymių asmenybių jubiliejinės datos. 
Tada, gerai susipažinus su kontekstu, iš gausybės leidinių ar archyvinės 
medžiagos atrenkami dokumentai, geriausiai iliustruojantys pasirinktą 
temą. Didžiausias iššūkis Retų spaudinių skyriaus darbuotojams buvo 
leidinių atranka parodai Vetera reducta ir jos katalogui. Tuomet pagal tam 
tikrus kriterijus – įvairius ranka rašytus ženklus, skaičius ar įrašus – de 
visu buvo tikrinama kiekviena BAV fondo knyga ir nustatoma ankstesnė 
laikina jos priklausomybė konkrečiai Rusijos ar Ukrainos bibliotekai. Per 
vienerius metus buvo atliktas išsamus svarbiausio Vilniaus universiteto 
bibliotekos istorinio fondo mokslinis tyrimas; jo metu kruopščiai sure-
gistruoti leidiniai, kurie po 1832 metų, uždarius Vilniaus universitetą, 
buvo išvežti iš Lietuvos į Rusiją ir vėliau, 1956–1959 metais, buvusio 
bibliotekos direktoriaus profesoriaus Levo Vladimirovo pastangomis grą-
žinti į Lietuvą. Kataloge pateikti BAV fondo tyrimų duomenys suteikė 
mokslininkams daug informacijos apie šią istoriškai susiformavusią ko-
lekciją ir nurodė schemą, pagal kurią kiekvienas tyrėjas pats gali identi-
fikuoti ankstesnę konkretaus leidinio buvimo vietą Rusijos ar Ukrainos 
bibliotekose prieš jam grįžtant į Vilniaus universiteto biblioteką. 

Įdomiai modeliavosi eksponatai ir mintys rengiant katalogą Šimtus 
jau metus saulelė tekėjo ir leidos. Kristijoną Donelaitį, kaip išskirtinį lie-
tuvių rašytoją, norėjosi pateikti kitoje šviesoje – ne tik tuometinės Lie-
tuvos, bet ir Europos XVIII a. kultūros ir literatūros kontekste, nes jo 
kūryba ir yra neatsiejama nuo antikinio epo, anuomet labai populiaraus 
pasakėčios žanro bei metų laikų poezijos. Todėl lietuvių poeto kasdie-
nio gyvenimo detalės ir jo aplinka atskleidžiami unikaliais XVII–XIX a. 
rankraščiais ir Rytų Prūsijoje išleistomis knygomis – gramatikomis, žo-
dynais, vadovėliais, religiniais raštais. Katalogas skirtas besidomintiems 
ne tik garsiu Lietuvos poetu K. Donelaičiu, bet ir Prūsijos sudėtyje bu-
vusios Mažosios Lietuvos kultūra, istorija, raštija, lietuvininkų gyvense-
na, pasaulėjauta ir vertybėmis.

Taigi, parodų kataloguose pateikta informacija yra naudinga ne tik 
kasdieniam vartotojui, įsigijusiam leidinį, bet ir mokslininkams, tyrinė-
jantiems knygos kultūrą ar istoriją, nes anotacijų aprašuose, be įprasti-
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nių žinių apie knygos autorių ar leidėją, pateikiama atskirų dokumentų 
proveniencijos, knygrišybos ypatumai, iliustracijų dailininkai, graveriai 
ar raižytojai ir pan. Profesionaliai ir atsakingai parengti parodų katalogai 
prašyte prašosi būti leidžiami istorinių šaltinių serija, nes tai tikrai gero-
kai vertingesnės ir informatyvesnės publikacijos, negu paskelbti kai ku-
rie „autobiografiniai“, t. y. vienai personalijai skirti, šios serijos leidiniai. 
Universiteto bibliotekoje rengiami rinkinių ar parodų katalogai tikrai 
atitinka visus Fontes et studia historiae universitatis Vilnensis serijai kelia-
mus reikalavimus, nes tikslas yra vienas – skelbti ir aktualinti senuosius 
rankraščius ir spausdintinius dokumentus, kurie svarbūs ir įdomūs ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio tyrėjams, supažindinti akademinę visuo-
menę, mokslininkus ir visus besidominčiuosius su Vilniaus universiteto 
bibliotekoje saugomo mokslo ir kultūros paveldo vertybėmis.

Iš minėtų katalogų konteksto išsiskiria vienas leidinys – Liber extra
ordinarius provincialis = Ypatingoji provincijolo knyga6, – kurią galima 
apibūdinti kaip unikalaus istorinio šaltinio vertimą ir kartu prikėlimą 
naujam aktyviam gyvenimui 
ir kuri drauge kurstytų moks-
lininkų norą gilintis į praeities 
dalykus ar įkvėptų juos nau-
joms įžvalgoms. 

Tai Lietuvos jėzuitų provin-
cijos egzaminų registracijos kny-
ga, apimanti 1585–1642 metų 
laikotarpį, nors nėra tiksliai 
žinoma, kada ji pradėta rašyti. 
Lotyniškų LDK istorijos šalti-
nių tyrinėtojas dr. Liudas Jovaiša 
savo studijoje Ypatingoji provin
cijolo knyga: XVII a. pirmosios 
pusės liudijimas apie Lietuvos  

6 KATILIENĖ, Irena. Liber extraordinarius provincialis = Ypatingoji provincijolo knyga. Vil-
nius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 586 p.
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jėzuitų studijas ir vienuolinę formaciją7 detaliai nupiešia to meto studi-
jų – filosofijos ir teologijos mokslų – modelį: kiek ilgai trukdavo studi-
jos, kas galėjo jas tęsti, o kas turėjo kursą kartoti, kas galėjo būti egza-
minuotojai, kiek jų turėjo būti, kaip studentai buvo vertinami, kiek per 
dieną galėjo būti jų išegzaminuota ir pan. Straipsnyje yra daug įdomios, 
iki šiol ne visiems žinomos ir prieinamos, galimos sekti chronologine 
tvarka informacijos apie garsius Lietuvos jėzuitus, artimai susijusius su 
Vilniaus universitetu: Albertą Vijūką-Kojalavičių, Motiejų Kazimierą 
Sarbievijų, Konstantiną Sirvydą, Žygimantą Liauksminą ir kitus. Kon-
krečias jų charakteristikas randame kituose šios studijos skyriuose bei 
verstuose Ypatingosios provincijolo knygos tekstuose. Iš čia matyti, kaip 
vienam žymiausių XVII  a. Europos poetų M. Sarbievijui, rašiusiam 
lotyniškai, sekėsi studijos, kaip buvo vertinami jo pasiekimai, kaip jis 
vėliau įgijo teisę ir pats egzaminuoti, kokios asmeninės charakterio sa-
vybės akcentuojamos jo dvasinės praktikos metu ir pan.: 1615 metai –  
<...> Dalyvaujant tiems patiems egzaminatoriams <...> buvo išegzami
nuoti logikai: <...> Motiejus Sarbievijus. Visų trijų egzaminatorių [ver
tinimu] peržengia vidutinį lygį (p. 99); 1617 metai – <...> Braunsberge 
<...> buvo išegzaminuoti šie metafizikai: <...> Motiejus Sarbievijus – vie
no nuomone, yra vidutinio lygio; kito – aukščiau, trijų likusiųjų – daug 
aukščiau vidutinio lygio (p. 169, 171); 1631 metai – <...> Vilniuje 
<...> t. Motiejaus Sarbievijaus – buvo išegzaminuoti šie metafizikai <...> 
(p.  199); 1620  metai  – Vilniuje <...> buvo išegzaminuoti šie teologai: 
<...> Motiejus Sarbievijus, visų penkių vertinimu, peržengė vidutinį lygį 
(p. 217); 1622 metai – <...> Vilniuje <...> penkių paskirtų egzaminatorių 
buvo išegzaminuoti šie teologai: <...> Motiejus Sarbievijus – trys teigia, 
kad jis gali tęsti teologiją, ketvirtas tvirtina tą patį ne tiek dėl egzamino, 
kiek dėl žinių. Penktas teigia, kad jis vos peržengė vidutinį lygį, tiek dėl 
pastangų stokos, tiek dėl skubotumo, nes atsakinėjo neapgalvotai ir su tam 
tikra arogancija (p. 219, 221); 1626 metai – <...> T. Motiejus Sarbievi

7 JOVAIŠA, Liudas. „Ypatingoji provincijolo knyga“: XVII a. pirmosios pusės liudijimas 
apie Lietuvos jėzuitų studijas ir vienuolinę formaciją. Iš Liber extraordinarius provincialis 
= Ypatingoji provincijolo knyga, p. 9–27.
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jus <...> išklausęs ketverių metų teologijos kursą, iš jos viešai gynėsi Romos 
kolegijoje ir visų egzaminatorių balsais buvo įvertintas kaip tinkamas ketu
riems profeso įžadams duoti (p. 305); <...> Nesvyžiaus kolegijos rektoriaus 
t. Alberto Slaskio pranešimas apie 1626 metų tėvus trečiamečius – T. Mo 
tiejus Sarbievijus karštai pradėjo trečiąją probaciją. Pratybas atliko su per
traukomis dėl sveikatos būklės; misijose elgėsi gerai, labai patenkindamas 
eksternus; pamaldumui atsidavęs gerai – taip mano trys, vidutiniškai – kiti 
trys. Nusižeminimo, kantrumo, nuosaikumo, klusnumo ir regulų laikymosi 
atžvilgiu pažengė gerai – taip teigia keturi; vidutiniškai – du. Myli artimą, 
vienuolišką paprastumą ir neturtą, taip pat savęs išsižadėjimą – taip [tei
gia] visi, išskyrus vieną, kuris sako, kad jis esąs vidutiniškai išsižadėjęs. Yra 
lanksčios nuomonės, tačiau vienas mano, kad kai kuriuose dalykuose prisi
rišęs prie savosios nuomonės. Afektus apmarinęs vidutiniškai (p. 483, 485).

Ypatingoje provincijolo knygoje atsispindi ne tik neįprasta jėzuitų 
egzaminavimo ir vertinimo sistema, bet pateikiama ir Lietuvos jėzuitų 
provincijos kolegijų geografija – Vilnius, Nesvyžius, Pskovas, Branevas, 
taip pat nederėtų pamiršti ir naujos informacijos apie daugybę garsių 
istorinių Lietuvos asmenybių (be anksčiau jau minėtų), pavyzdžiui, apie 
šventąjį Andrių Bobolą, misionierių Andrių Rudaminą, lietuvių raštijos 
atstovą Joną Jaknavičių ir kitus, kurių indėlis į Lietuvos mokslą ir kultū-
rą nepaprastai reikšmingas.

Pirminio istorinio šaltinio publikavimas yra tikrai išskirtinis daly-
kas, nes tokio leidinio parengimas spaudai reikalauja išskirtinio vertėjos 
(Irena Katilienė) profesionalumo ir kompetencijos. Kai po ranka tik 
rankraštinis XVI–XVII a. tekstas, dažnai dar ne visuomet aiškus ir įskai-
tomas, taip pat nevertėtų pamiršti ir redaktorės bei konsultanto triūso, 
kad knyga išvystų dienos šviesą tokia, kokią šiandien turime: informaty-
vi, suprantama, mielai skaitoma ir tyrinėjama. Šioje vietoje būtų galima 
prisiminti XVI a. veikusio italų mokslininko, spaustuvininko ir leidėjo 
Aldo Manucijaus Vyresniojo ir jo palikuonių leistas knygas, aldus, kurie 
buvo rengiami tiesiai iš rankraščių ir bibliotekose paprastai saugomi ats-
kiru rinkiniu. Taip parengti veikalai ne veltui vadinami editiones princi
pes, t. y. pirminiais. Šis darbas irgi vertas tokio garbingo vardo!
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Lietuvos ir užsienio mokslininkams bei tyrėjams renkant ir analizuo-
jant juos dominančios temos medžiagą labai gelbsti spausdintiniai ats-
kiro rinkinio katalogai. Paprasčiau „suvaldyti“ tokią kolekciją, kuri nėra 
labai didelės apimties ir dažniausiai, nors ne visada, kaip antai Sapiegų 
bibliotekos leidiniai, saugoma atskiru rinkiniu. Žinoma, parengti Sapie-
goms priklausiusio rinkinio katalogą8 nebuvo pati lengviausia užduo-
tis – pirmiausia, reikėjo visus leidinius užfiksuoti, t. y. juos „surankioti“ 
iš įvairių fondų, nes jie saugomi ne atskira kolekcija9; antra, reikėjo la-
bai apgalvoti, kokią informaciją pateikti bibliografiniame apraše, kad 
jis būtų ne tik išsamus, bet ir naudingas tyrinėtojams; trečia, svarbu pa-
rinkti tokias iliustracijas, kurios atspindėtų visos kolekcijos bendrą vaiz-
dą ir būtų akiai patrauklios bei supažindintų su to meto knygų poligrafi-
ja, knygrišyba, pabrėžtų graverių ar pačių leidėjų ypatingumą. Katalogo, 

8 RINKŪNAITĖ, Aušra. Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto rinkinys: katalogas. 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. XLV, 650 p.

9 Leidiniai, pateikti kataloge Bibliotheca Sapiehana, nėra išskiri atskiru rinkiniu. Sapiegų 
bibliotekai priklausiusių knygų daugiausia yra BAV kolekcijoje – 280 vnt., XVI a. fon-
de – 3 vnt., XVII a. fonde – 20 vnt., iš kurių 2 vnt. yra Plantenų spaustuvės leidiniai, o 
1 vnt. – Elzevyrų leidėjų. Iš viso Bibliotheca Sapiehana kataloge užfiksuotos 303 knygos, 
saugomos VUB iš Sapiegų giminės asmeninės bibliotekos. Garsiajame Sapiegų knygų 
rinkinyje, testamentu užrašytame Vilniaus jėzuitų kolegijai, buvo apie 3000 leidinių, 
savo dydžiu ir verte jis beveik prilygo karaliaus Žygimanto Augusto rinkiniui (apie 
4000–5000 knygų). 
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kuriame per iliustracijas, jų pateikimo būdą atsispindi visos kolekcijos 
išskirtinumas ar bendri jos bruožai, patrauklumas, informatyvumas ir 
meninė kokybė, didžia dalimi priklauso nuo knygos dailininko10. Sa-
piegų rinkinys išsiskiria ne tik leidinių tematika: čia ir geografija, istori-
ja, karyba, klasikinė ir antikinė literatūra, filosofija, bet ir kalbų įvairove: 
lotynų, graikų, vokiečių, olandų, prancūzų ir kt. Tyrinėtojus be galo 
domina senųjų knygų marginalijos, proveniencijos, t. y. nuosavybės 
ženklai: įrašai, superekslibrisai, lipdės ir pan., todėl aprašuose stengia-
masi juos atskleisti kuo išsamiau, o tai daug žinių, pastangų ir laiko 
reikalaujantis darbas. Šį reprezentatyvų, daugiau albumą primenantį 
ir išskirtinio formato Bibliotheca Sapiehana katalogą lydi senųjų leidi-
nių tyrinėtojos Almos Braziūnienės studija11, kurioje atsispindi išsami, 
moksliškai pagrįsta Sapiegų giminės asmeninės bibliotekos atsiradimo 
istorija, jos likimas ir rinkinio, saugomo VU bibliotekoje, apžvalga. 

Pro akis nepraslysta ir bibliografiniame apraše pastabų srityje išskir-
ta eilutė, prasidedanti žodžiu fingerprintas. Tai visiškai naujas raidžių ir 
skaičių derinys12, būdingas tik vienam konkrečiam leidiniui, pirmą kar-
tą Lietuvoje panaudotas rengiant Sapiegų rinkinio katalogą. Toks „de-
tektyvinis“ knygos atpažinimo būdas aprašant senąsias knygas, ypač jei 
jos defektinės, t. y. be antraštinio lapo ar pradžios, arba yra kelios tų pa-
čių metų laidos, jau keliasdešimt metų itin populiarus daugelyje Vakarų 
Europos bibliotekų ir visapusiškai pasiteisina. Jis dar kartą panaudotas ir 
kitame VU bibliotekos leidinyje – kirilikos kolekcijos kataloge13. Anks-
čiau šis metodas netaikytas aprašant knygas senąja bažnytine slavų kalba 
ne tik Lietuvoje, bet ir tose Europos bibliotekose, kurios rengia šia kalba 

10 Bibliotheca Sapiehana kataloge dailininkė Elona Marija Ložytė atskleidė visą knygos 
anatomiją, pateikdama iliustracijas neįprastu tradiciniu būdu, kai rodamas tik leidinio 
viršelis ar antraštinis lapas. Dailininkė mėgavosi kiekvienu leidiniu, pristatydama atski-
ras knygos detales, nebijodama net ne itin geros fizinės būklės objektų ar kelių to paties 
leidinio iliustracijų.

11 BRAZIŪNIENĖ, Alma. „Bibliotheca Sapiehana“ – europinės LDK kultūros veidrodis. Iš 
Bibliotheca Sapiehana: Vilniaus universiteto rinkinys, p. VII–XXIV.

12 RAČIUS, Vidas; RANKELIENĖ, Sondra. Kam reikalingas fingerprintas? Tarp knygų, 
2008, nr. 7/8, p. 9–10.

13 KAŽURO, Ina. Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija: 1525–1839: 
katalogas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 472 p.
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spausdintų knygų katalogus. VU bibliotekos senosios knygos specialis-
tai tapo lyg ir novatoriais, nes buvo manoma, jog fingerprinto metodas 
netaikytinas senąja slavų abėcėle, t. y. kirilika, leistoms knygoms. Šis 
tikslus „atpažinimo“ kodas labai pagelbėjo identifikuojant daugybę ki-
rilikos leidinių, nes didžioji jų dalis, apie 60 proc., yra labai defektuoti 
ir prastos fizinės būklės dėl suprantamų priežasčių – dominuojanti re-
liginio turinio literatūra, t. y. bažnytinės liturginės knygos: psalmynai, 
maldynai, biblijos, visada buvo labai paklausi. Žymint fingerprintą buvo 
atlikta kai kurių pakeitimų, nes datos kirilikos knygose paprastai rašo-
mos slavų abėcėlės raidėmis, todėl ženklų grupėje, nurodančioje leidi-
mo metų abėcėlės kodą, eilutės pabaigoje rašoma lotyniška raidė K, o 
skliaustuose paaiškinama, ką ji reiškia (kirilika)14. Fingerprinto metodo 
taikymu aprašant senąsias kirilikos šriftu išspausdintas knygas labai su-
sidomėjo Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos bibliotekų specialistai. Gavo-
me prašymų pakonsultuoti ir suteikti metodinės medžiagos, nes kolegos 
įsitikino fingerprinto praktiškumu ir patikimumu, todėl darydami bi-
bliografinius aprašus bei leisdami savo leidinių katalogus nusprendė jį 
taip pat taikyti. VU bibliotekos išleistame kirilikos kolekcijos kataloge, 
palyginus su kitų šalių tokio tipo suvestiniais katalogais, be ką tik pa-
minėtos „naujovės“ – fingerprinto, buvo ir kitų: šio katalogo struktūra – 
bibliografiniai knygų aprašai pateikti rusų kalba abėcėlės tvarka pagal 
autorių arba antraštę, tai pakankamai retai naudojama kitų šalių kiri-
likos kataloguose, ten knygų aprašai paprastai pateikiami chronologiš-
kai. Tokia kirilikos leidinio aprašo metodika pasirinkta neatsitiktinai: ji 
būdinga daugeliui Lietuvoje leidžiamų katalogų. Be to, buvo remiamasi 
praktiniu patyrimu rengiant kitus VU bibliotekoje saugomų kolekcijų 
katalogus, taip pat atsižvelgiant į specialistų nuomonę bei konsultaci-
jas ir į patogumą naudotis taip parengtais katalogais. Kadangi senosios 
kirilikos kolekcijos, kurioje dominuoja bažnytinė literatūra, katalogo 

14 Ilgą laiką vartotas žodis kirilica buvo pakeistas į kirilika, atseit Kirilo abėcėlė. IX a. brolių 
Kirilo ir Metodijaus graikiško uncialinio rašto pagrindu sukurta slaviška abėcėlė tarybi-
niais metais vadinta iš rusų kalbos perimtu žodžiu kirilica, o dabar grįžtama prie senos ir 
Lietuvoje įprastos lotyniškosios tradicijos ir ji vėl pradėta vadinti kirilika, panašiai kaip 
lituanika.
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paskirtis yra pateikti kuo daugiau informacijos ne tik bažnyčios isto-
rijos tyrinėtojams, bet ir knygotyrininkams ar humanitarinių mokslų 
specialistams, kurių Lietuvoje tikrai nėra daug, o ir jie labiau gilinasi į 
rankraštinius, nei į spausdintinius tekstus, tai manytina, jog pirmą kartą 
Lietuvoje parengtas Bažnytinių knygų aiškinamasis žodynėlis15 pateks į 
mokslinę apyvartą ir bus tikrai pravartus.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilikos knygos istorija, kultū-
ra ir sklaida nušviesta katalogo straipsnyje „Kirilikos leidiniai senojoje 
Lietuvoje“16. Išsami mokslinė kirilikos rinkinio, saugomo VU biblio-
tekoje, analizė, jos rezultatai, kurie atsispindi schemose ir lentelėse, pa-
teikta kitame įžanginiame straipsnyje „Senoji kirilika Vilniaus universi-
teto bibliotekoje: istorija ir atradimai“17 ir katalogo prieduose. Kadangi 
kataloge aprašyta vertinga knygų kolekcija reprezentuoja menkai pažįs-
tamą ir savitą senosios Lietuvos knygos kultūros dalį, kirilikos spaudą, 
siekiant su šiuo kultūros paveldu supažindinti įvairiakalbius skaitytojus, 
straipsniai išversti į rusų ir anglų kalbas. 

Nepretenduojant į išsamesnę mokslinę analizę, norėta tik apžvelgti ir 
šiek tiek panagrinėti Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro veiklą, 
kuri tiesiogiai siejasi su kultūros paveldo tyrimais ir jo sklaida. Tai kaip 
tik geriausiai iliustruoja anotuotų parodų, konkrečių istorinių kolekcijų 
katalogai ir istorinių šaltinių publikacijos. Tokia mokslinių leidinių gausa  
kone prilygsta neretos leidyklos arba visos mokslo institucijos veiklai. 
Tačiau šio straipsnio tikslas tikrai nėra pateikti kurios nors konkrečios 
leidyklos ar Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro lyginamąją 
analizę pagal parengtų ir išleistų leidinių skaičių, o tik įrodyti, kad jų 
abiejų vykdoma misija yra ta pati – skleisti ir populiarinti, nesvarbu 
kokia forma, senąjį kultūros paveldą bei jo mokslinių tyrimų rezultatus. 

15 RAČIUS, Vidas. Bažnytinių knygų aiškinamasis žodynėlis. Iš Vilniaus universiteto bib
liotekos kirilikos leidinių kolekcija, p. 468–469. Rengiant šį žodynėlį stačiatikių bažny-
čios terminų klausimais konsultavo Vilniaus Šv. Paraskevos cerkvės klebonas Vitalijus 
Mockus.

16 PETRAUSKAS, Rimvydas ; PACEVIČIUS, Arvydas. Kirilikos leidiniai senojoje Lietuvoje. 
Iš Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija, 2013, p. 5–17.

17 KAŽURO, Ina. Senoji kirilika Vilniaus universiteto bibliotekoje: istorija ir atradimai. Iš 
Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija, p. 49–64.
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Tiesa yra viena – abipusiškai bendradarbiaujant, dalijantis patirtimi ir 
tarpusavyje konsultuojantis, rezultatai dažnai pranoksta lūkesčius. Bi-
blioteka turi kompetentingų ir profesionalių atskirų sričių specialistų, 
kurie, puikiai išmanydami senąsias kalbas, gana gerai orientuodamiesi 
knygos istorijos, knygrišybos ir kituose knygotyros sričių labirintuose, 
geba atsakingai parengti geros kokybės mokslinius leidinius, kurie, be 
abejonės, daug prisideda prie rankraštinio ir spausdintinio kultūros pa-
veldo sklaidos ir populiarinimo. Kita vertus, kad ir koks gausus būtų 
bibliotekos leidybinis repertuaras ar kokia produktyvi mokslinė veikla 
būtų, be leidyklos specialistų – teksto redaktorių, dailininkų, maketuo-
tojų – neįmanomas ir neįsivaizduojamas joks kokybiškas leidinys.
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LIBRARY – A PARTNER OF THE PUBLISHING HOUSES?
Virginija Galvanauskaitė

S u m m a r y

The article seeks to present publishing production of Vilnius University Library Heritage 
Collections and Research Centre in 2010–2014 and to substantiate why catalogues of 
exhibitions or particular historic collections and publication of source-books could and 
should be valued as a scientific publication. Research articles, studies, forewords included 
into these publications reveal their originality, value, possible use, importance in the con-
text of Lithuanian science and culture. Each document before it is being published has to 
“come a long way”. This way comprises selection of publications, creation of bibliographic 
descriptions and annotations, screening of illustrations, compilation of indexes, scientif-
ic research, and conclusions; besides, use of a still fresh method in Lithuania in Cyrillic 
scripts – so called ‘fingerprint’.
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Vilniaus universiteto bibliotekos 
metraščių įvadinių straipsnių kaita: 

kokybinė turinio analizė

Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, šiuo metu leidžiamas kas penkmetį, atspindi 
svarbiausius bibliotekos veiklos aspektus, gyvavimo kokybinius pokyčius bei aktualias to 
meto problemas. Metraščių pratarmėse ir įvadiniuose straipsniuose apie bibliotekos veiklą 
(ataskaitose) iškyla tam tikro laikotarpio bibliotekos aplinkos atspindys, pagrindinių susi-
jusių veikėjų bei veiksnių įtakos sritys, pamatinės bibliotekos vertybės. Šiame straipsnyje 
siekiama išanalizuoti Vilniaus universiteto bibliotekos metraščių turinio kaitą per daugiau 
nei 50 metų laikotarpį – nuo pirmojo metraščio 1957 m. iki 2010 m. išleisto metraščio. 
Straipsnyje atliekama kokybinė turinio analizė, metraščių įvadiniai straipsniai nagrinėjami 
kaip tekstų masyvai, kuriuose užfiksuojama skirtingo laikotarpio bibliotekos aplinka ir įta-
ką darantys veikėjai bei veiksniai. 

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: Vilniaus universiteto biblioteka, metraštis, turinio ana-
lizė, bibliotekos veikla

ĮVADAS

Vilniaus universiteto bibliotekos metraščiai yra tradicinis bibliotekos 
leidinys, kuriame siekiama ne tik atskleisti bibliotekos veiklos ypatu-
mus, bet ir viešinti bibliotekos turimų senųjų fondų tyrimus, atlieka-
mus tiek bibliotekos darbuotojų, tiek kitų mokslininkų. Metraščio for-
matas apibūdinamas kaip paprastai kartą per metus išeinantis leidinys, 
skelbiantis mokslo ar kitų organizacijų darbo rezultatus arba apžvalgines 
(kronikines, statistines, bibliografines ir pan.) informacijas.1 Nors bibliote-
kos leidžiami metraščiai nėra kasmetiniai, tačiau jų turinys ir struktūra 
artima metraščio formatui. 

1 Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 325. 
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Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti Vilniaus universiteto biblio-
tekos metraščių turinio kaitą per daugiau nei 50 metų laikotarpį – nuo 
pirmojo metraščio 1957 m. iki 2010 m. išleisto metraščio. 

Straipsnio pirmoje dalyje atskleidžiamas visų nuo 1957 m. išleistų 
Vilniaus universiteto bibliotekos metraščių turinys ir struktūra, akcen-
tuojami jų kaitos ypatumai. Antroje dalyje atliekama metraščių įvadinių 
straipsnių (veiklos ataskaitų) kokybinė turinio analizė, siekiant nubrėž-
ti skirtingo laikotarpio bibliotekos aplinkos, veikėjų ir veiksnių įtakos 
žemėlapį. Kadangi ne visuose metraščiuose yra tradiciniai įvadiniai 
straipsniai (1995 m. metraštyje pateikiama VU bibliotekos direktorės 
Birutės Butkevičienės kalba atidarant jubiliejinę konferenciją2) analizei 
pasirinkti keturi straipsniai iš tarybinės Lietuvos laikotarpio (1957 m. ir 
1961 m., 1972 m. bei 1991 m. – pastarajame aptariamas dar okupuo-
tos Lietuvos laikotarpis) ir trys straipsniai iš nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio (1999 m., 2004 m. ir 2010 m.). Apylygės tekstų proporcijos 
sudaro sąlygas sėkmingai palyginti šių dviejų laikotarpių Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos veiklos bei jos aplinkos atspindžius. 

METRAŠČIŲ TURINYS IR STRUKTŪRA

Nuo 1957 m. išleisti aštuoni Vilniaus universiteto bibliotekos metraščiai. 
1958 metais pasirodė pirmasis tuometinio Vilniaus Valstybinio V. Kapsu-
ko universiteto Mokslinės bibliotekos metraštis, kuris traktuojamas kaip 
savotiška kūrybinė bibliotekos darbuotojų kolektyvo 1957 metų ataskaita.3 
Nors numatyta tokius metraščius leisti kasmet, tačiau kitas leidinys pa-
sirodė tik 1961 m. ir atspindėjo 1958–1959 m. bibliotekos veiklą. Tre-
čiasis metraštis išleistas 1973 m., tačiau dėl neaiškių politinių priežasčių 
buvo neleistas platinti. Tik 1989 m., panaikinus buvusius Glavlito cenzūros 
draudimus, iš specfondų išėmus uždraustus leidinius4, šis metraštis buvo pa-
daugintas keletu egzempliorių ir pristatytas visuomenei. 

2 BUTKEVIČIENĖ, B. Vilniaus universiteto bibliotekai 425. Iš Vilniaus universiteto bib
liotekos metraštis 1995. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997, p. 9–13.

3 Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 1957. Vilnius, 1958, p. 3.
4 Pratarmė. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 1972. Vilnius, 1972, p. 1.
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Jau nepriklausomoje Lietuvoje 1993 m. pasirodė 1991 metų Vil-
niaus universiteto bibliotekos metraštis, kuriame aptariamas ilgas 
13 metų (1979–1991) bibliotekos laikotarpis5. Šis metraštis žymi stabi-
lesnio laikotarpio pradžią ir periodiškumo įtvirtinimą: vėliau metraščiai 
sudaromi kas penkerius metus – 1997 m. pasirodo „Bibliotekos metraš-
tis – 1995“; 2000 m. – „Bibliotekos metraštis – 1999“; 2005 m. – „Vil-
niaus universiteto bibliotekos metraštis – 2004“; 2010 m. – „Vilniaus 
universiteto bibliotekos metraštis – 2010“. 

Vilniaus universiteto bibliotekos metraščių struktūra ir tematika ne-
turi griežtų rėmų. Apžvelgus aštuonių metraščių turinius matyti, kad 
ryškiau daugelyje leidinių išsiskiria tik kelios pasikartojančios temos: tai 
tyrinėjimai, atliekami ne tik bibliotekos darbuotojų, bet ir kitų moks-
lininkų bibliotekos neišsenkančiuose knygų ir archyvų lobynuose6; biblio-
grafinė informacija apie VU bibliotekos leidinius, universiteto paminė-
jimus spaudoje; kronikos skyrelis, kuriame skelbiama įvairi informacija 
apie bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo keliones, rengtas par-
odas, bibliotekos svečius, ekskursijas ir kitus renginius. 

Svarbu pabrėžti, kad bibliografinė informacija ir kronikos nuo 
2004 metų jau nebėra sudedamoji metraščio dalis, nes ši informacija nuo 
2000 metų skelbiama metinėse VU bibliotekos ataskaitose visuomenei7. 

Kitos struktūrinės metraščio dalys, pasirodydavusios vienais ar kitais 
metais, užfiksuotos šios:

• straipsniai Lietuvos bibliotekininkystės, bibliografijos, knygos is-
torijos tema;

• mokslinių bibliotekų darbo patirties sklaida;
• straipsniai, skirti platesnei kultūros istorijos sričiai;
• atskirų bibliotekų skyrių veiklos aprašymai („VUB veiklos puslapiai“);
• konferencijų medžiaga ir straipsniai;
• atsiminimai.

5 BUTKEVIČIENĖ, B. Trylika bibliotekos metų (1979–1991). Iš Vilniaus universiteto bi
bliotekos metraštis 1991. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1993, p. 5–12.

6 Pratarmė. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 1991. Vilnius: Vilniaus universite-
to leidykla, 1993, p. 3.

7 Pratarmė. Iš Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis 2004. Vilnius: Vilniaus universite-
to leidykla, 2005, p. 7.
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Pirmosios trys temos (mokslinių bibliotekų darbo patirties, Lietu-
vos bibliotekininkystės ir platesnės kultūros istorijos straipsniai) buvo 
plėtojamos pirmuosiuose metraščiuose, vėliau pastebimas tematikos 
siaurėjimas ir išgryninimas: dėmesys telkiamas į kelias svarbiausias sri-
tis – jubiliejinių bibliotekos konferencijų medžiagos pateikimą ir VUB 
fondų tyrinėjimus, kuriuos atlieka ne tik bibliotekos darbuotojai, bet ir 
mokslininkai. Toks tematikos siaurėjimas atrodo logiškas, nes tuo pat 
metu leidžiami nauji Vilniaus universiteto bibliotekos veiklą atspindin-
tys informacijos šaltiniai (minėtos ataskaitos visuomenei, taip pat kas-
metinės VU Rektoriaus veiklos ataskaitos). Kitoms platesnėms temoms 
nagrinėti darosi tinkamesni įvairūs moksliniai žurnalai, kolektyvinės 
monografijos, profesinė spauda. 

Apibendrinus galima teigti, kad Vilniaus universiteto bibliotekos 
metraščių turinys ir struktūra neturi griežtų rėmų, dėl to metraščio lei-
dėjai gali prisitaikyti prie esamo laikotarpio aktualijų ir pateikti tokią 
informaciją, kuri tuo metu atrodo svarbiausia. Kita vertus, stabilesnė 
metraščio struktūra užtikrintų informacijos tęstinumą. 

METRAŠČIŲ ĮVADINIŲ STRAIPSNIŲ  
TURINIO ANALIZĖ

Vilniaus universiteto bibliotekos metraščių įvadinių straipsnių turinio 
analize siekta atskleisti skirtingų laikotarpių (iki ir po 1991 m.) biblio-
tekos veiklos atspindį bibliotekos vadovų rašytuose tekstuose. Bibliote-
kos veikla dažniausiai suprantama neatsiejamai nuo tikslinės auditorijos 
(aplinkos veikėjų, kuriems skirtos bibliotekos paslaugos ir erdvės, taip 
pat bendradarbiaujančių veikėjų) bei įvairių išorinių veiksnių, darančių 
politinę, technologinę, ekonominę ir kito pobūdžio įtaką. Analizuojant 
bibliotekos veiklos sričių ir su jomis susijusių veikėjų bei veiksnių žemė-
lapius, galima atskleisti tam tikrą bibliotekos poziciją. Svarbu pabrėžti, 
kad šiuo tyrimu nesiekiama sutapatinti bibliotekos realios veiklos ir jos 
aprašymų tekstuose. Įvadiniuose straipsniuose akcentuojami dalykai 
gali būti traktuojami tik kaip svarbiausi bibliotekos veiklos ir ryšių su 
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išorine aplinka atspindžiai, kuriuos siekiama išryškinti parodant, kas pa-
čiai bibliotekai atrodo verta užfiksuoti.

Įvadinių straipsnių turinio analizė atlikta šiais etapais:
1. Analizuojamuose tekstuose identifikuotos bibliotekos veiklos sri-

tys (pvz., fondų komplektavimas, ekskursijos) ir šalia tų sričių mi-
nimi veikėjai ar veiksniai (pvz., tiekėjai, visuomenė, vyriausybė).

2. Sudaryta veiklos sričių ir veikėjų / veiksnių matrica: vienetu žy-
mimas identifikuotas tarpusavio ryšių buvimas (pvz., fondų kom-
plektavimas ir leidyklos), jei ryšiai kartojasi, skaičius didėja (2, 3 ir  
t. t.), taip parodant stipresnį ryšį.

3. Naudojant parengtą matricą sukurti du bibliotekos veiklos sri-
čių ir veikėjų / veiksnių žemėlapiai (dviejų skirtingų laikotarpių). 
Vaizdinimui pasitelkta programinė įranga UCINET 6.5318. 

Pradedant analizę visų pirma reikia aptarti skirtingų laikotarpių vei-
klos sričių ir veikėjų skirtumus bei panašumus. Tai atsiskleidžia toliau 
pateiktuose žemėlapiuose. Ryškesnės linijos tarp skirtingų taškų reiškia 
stipresnį užfiksuotą ryšį. Keturkampiai žymi veikėjus ir aplinkos veiks-
nius, o apskritimai – bibliotekos veiklos sritis.

Iš šių žemėlapių matyti, kad įvadinių straipsnių nepriklausomoje 
Lietuvoje turinys kompleksiškesnis. Nors dauguma veiklos sričių ir vei-
kėjų / veiksnių identifikuoti tiek ankstesniuose tekstuose (iki 1991 m.), 
tiek vėlesniuose, tačiau pastebėta atvirkštinė proporcija: tekstuose 
iki 1991 m. siekiama akcentuoti daugiau įvairių veiklos sričių, o po 
1991 m. atsiranda daugiau veikėjų  / veiksnių kategorijų negu veiklos 
sričių. Toks skirtumas gali rodyti, kad pateikiamuose naujesniuose teks-
tuose daugiau koncentruojamasi į pagrindines bibliotekos veiklos sri-
tis, kurios yra pamatinės, išskirtinės ir laikomos svarbiausiomis: fondų 
komplektavimą, naujo pastato statybą, informacinį aprūpinimą, biblio-
tekos kompiuterizavimą. Palyginus tekstus iki 1991 m. matyti, kad fon-
dų komplektavimas ir informacinis aprūpinimas taip pat yra tarp pa-
grindinių identifikuotų veiklos sričių, tačiau greta ryškiausias pozicijas 

8 BORGATTI, S. P.; EVERETT, M. G.; FREEMAN, L. C. Ucinet for Windows: Software for 
Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, 2002.
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1 PAV. Įvadinių straipsnių iki 1991 m. bibliotekos veiklos sričių ir veikėjų / 
veiksnių ryšių žemėlapis

2 PAV. Įvadinių straipsnių po 1991 m. bibliotekos veiklos sričių ir veikėjų / 
veiksnių ryšių žemėlapis
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užima parodų, ekskursijų ir kitų renginių organizavimas, bibliografinės 
informacijos teikimas bei fondo plėtros, prarastų leidinių susigrąžini-
mo iš kitų bibliotekų tikslas. Įdomu tai, kad ir ankstesniuose tekstuose 
kalbama apie naujo bibliotekos pastato statybą – tai rodo, kad šis bibli-
otekos tikslas buvo aktualus jau ilgus dešimtmečius ir jo įgyvendinimo 
pastangos užfiksuotos beveik visuose nagrinėtuose metraščiuose.

Analizuojant veikėjus / veiksnius pastebėta, kad dauguma jų skirtin-
gų laikotarpių tekstuose sutampa: studentai, skaitytojai, kitos bibliote-
kos (kaip bendradarbiaujančios ar padedančios), visuomenė, politinės 
jėgos (susijusios su valdžios institucijomis, jų nutarimais), universiteto 
bendruomenė, kitų universitetų mokslininkai ir t. t. Kita vertus, teks-
tuose po 1991 m., nors ir neryškiai, pradeda figūruoti nauji veikėjai: 
konsultantai, verslininkai, vartotojai, negalią turintys žmonės, rėmė-
jai, tyrėjai. Galima pastebėti skaitytojų, kurių kategorija yra gausiausia 
tekstuose iki 1991 m., transformaciją į vartotojus, kurie tekstuose po 
1991 m. identifikuojami šalia arba vietoj skaitytojų. Toks kokybinis po-
kytis leidžia daryti prielaidą, kad metraščių įvadiniuose straipsniuose at-
sispindi ir bibliotekos modernėjimas, santykio su skaitytoju / vartotoju 
permąstymas, šiuolaikinės bibliotekos, suteikiančios ne tik skaitymo, bet 
ir kitų bibliotekos paslaugų vartojimo galimybes, įsitvirtinimas. 

Pažvelgus į dažniausiai tekstuose minimus veikėjus pastebėta, kad iki 
1991 m. tai buvo skaitytojai, kitos bibliotekos, studentai bei universite-
to mokslininkai. Po 1991 m. ryškiausios veikėjų kategorijos buvo kitos 
institucijos, kitos bibliotekos, universiteto bendruomenė. Pirmaujančiai 
kitų institucijų kategorijai priskirtinos įvairios organizacijos ir instituci-
jos, su kuriomis biblioteka bendradarbiauja rengdama parodas, bendrus 
projektus, leidinius, tobulindama personalo kvalifikaciją ir t. t. Tai rodo, 
kad įvadiniuose straipsniuose siekiama pabrėžti bibliotekos ryšių gausu-
mą, atvirumą išorinei aplinkai ir bendradarbiavimui su įvairiausiomis 
organizacijomis. Kokybinis skirtumas tarp analizuojamų laikotarpių 
tekstų matomas ir kitų bibliotekų kaip veikėjų kategorijoje: iki 1991 m. 
ryšius su kitomis bibliotekomis labiausiai apibrėžė mainų ir fondo plė-
tros, susigrąžinimo veikla, o po 1991 m. – projektinė veikla ir bibliotekos  
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kompiuterizavimo darbai. Galima teigti, kad metraščių įvadiniuose 
straipsniuose užfiksuotas ir gerai matomas naujos darbo formos – pro-
jektinės veiklos – radimasis, būdingas šiuolaikinei visuomenei. 

Atskirai aptarus pagrindines bibliotekos veiklos kategorijas ir veikė-
jus  / veiksnius, verta atkreipti dėmesį ir į vyraujančius šių kategorijų 
ryšius. Iš žemėlapių matyti, kad ryškiausios linijos tekstuose iki 1991 m. 
rodo skaitytojų informacinį aprūpinimą, kiek silpniau – konkretesnį 
studentų ir universiteto mokslininkų informacinį aprūpinimą. Taip pat 
vyrauja mainai su kitomis bibliotekomis, parodos ir ekskursijos lankyto-
jams, svečiams bei knygų saugojimo sąlygos, susijusios su fizinės aplin-
kos veiksniais (patalpų trūkumas, šildymo problemos ir kt.). Tekstuose 
po 1991 m. dauguma ryšių tarp skirtingų kategorijų yra apylygio stipru-
mo, šiek tiek ryškesnis parodų ir ekskursijų ryšys su kitomis institucijo-
mis, projektinės veiklos ryšys su kitomis institucijomis bei bibliotekos 
kompiuterizavimo ryšys su kitais universiteto padaliniais. Gali atrodyti, 
kad viena pagrindinių bibliotekos veiklos sričių – informacinis aprūpi-
nimas – tekstuose po 1991 m. nebetenka reikšmės, tačiau iš žemėlapio 
matyti, kad ši veikla dažnai diferencijuojama ir dėmesys teikiamas smul-
kesnėms vartotojų grupėms: universiteto mokslininkams, studentams, 
skaitytojams, universiteto bendruomenei, negalią turintiems žmonėms. 
Vadinasi, galima pastebėti kokybinį skirtumą tarp skaitytojo sąvokos, 
aprėpiančios skirtingas kategorijas, ir vartotojo, kuris naujesniuose teks-
tuose įgauna vis įvairesnius „veidus“. 

Aptariant analizės rezultatus reikėtų paminėti, kad pateikti žemėla-
piai nėra visapusiški įvadinių straipsnių tematikos atspindžiai. Tekstuose 
aprašoma ir tokia bibliotekos veikla, kuri nėra tiesiogiai siejama su jo-
kiais veikėjais ar veiksniais, dėl to į šio tyrimo analizės lauką nepatenka. 
Pavyzdžiui, 2010 metų metraštyje aptariami ir organizacinės struktūros, 
finansavimo pokyčiai, kituose metraščiuose nemažai rašoma apie Retų 
spaudinių ir Rankraščių skyrių veiklą, rengiamus katalogus, personali-
nes rodykles, tačiau neakcentuojant galutinės šių veiklos sričių tikslinės 
auditorijos arba konkrečių veiksnių, darančių joms įtaką (pvz., politinių 
sprendimų, finansavimo klausimų). 
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Kita vertus, kaip jau buvo minėta, šis nedidelis tyrimas nesiekia su-
tapatinti bibliotekos realios situacijos su įvadinių straipsnių aprašymais, 
o platesnis visų bibliotekos veiklos sričių ir jų svarbos vaizdas atsiskleis-
tų nagrinėjant didesnės apimties dokumentus, pavyzdžiui, bibliotekos 
ataskaitas visuomenei, Vilniaus universiteto veiklos ataskaitas ir kt. 

IŠVADOS

Šiame straipsnyje siekta apžvelgti daugiau nei per 50 metų (nuo 1957 m. 
iki 2010 m.) išleistus Vilniaus universiteto bibliotekos metraščius ir paana-
lizuoti jų turinį bei struktūrą, taip pat atlikti nedidelį metraščių įvadinių 
straipsnių kokybinės turinio analizės tyrimą, kuris leistų pastebėti pagrin-
dinius kokybinius bibliotekos pokyčius, atsispindinčius tokiuose tekstuose.

Metraščių turinio ir struktūros analizė parodė, kad metraščiai neturi 
stabilių rėmų ir kaskart jų sudedamosios dalys šiek tiek keičiasi. Nors tai 
leidžia rengėjams atsižvelgti į svarbiausius esamo laikotarpio įvykius, ta-
čiau rekomenduojama apsvarstyti metraščio struktūros įtvirtinimą, kad 
būtų užtikrinamas pateikiamos informacijos tęstinumas.

Įvadinių straipsnių turinio analizė atskleidė keletą įdomių kokybinių 
pokyčių lyginant metraščių tekstus, leistus iki 1991 m. ir po 1991 m. 
Pastebėta, kad tekstuose po 1991 m. labiau išskiriamos pagrindinės 
bibliotekos veiklos sritys – tai leidžia spėti esant aiškesnį bibliotekos 
pozicijos suvokimą tiek universiteto struktūroje, tiek platesniame pa-
sauliniame kontekste. Nors abiejų laikotarpių tekstuose identifikuoti 
veikėjai daugiau ar mažiau sutampa, tačiau tekstuose po 1991 m. ran-
dasi, nors ir nežymiai, naujos veikėjų kategorijos (konsultantai, negalią 
turintys žmonės, vartotojai ir kt.). Naujesniuose tekstuose atsiskleidžia 
ir naujų darbo formų – ypač projektinės veiklos – radimasis. Tekstuose 
iki 1991 m. pagrindiniu veikėju įvardijamas skaitytojas, o vėliau skai-
tytoją pamažu keičia vartotojas, pats skaitytojas skyla į keletą labiau di-
ferencijuotų kategorijų (studentas, mokslininkas, tyrėjas ir kt.). Galima 
teigti, kad vartotojo sąvoka atspindi bibliotekos modernėjimo, šiuolai-
kinio bib liotekos paslaugų supratimo poziciją.
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Šis nedidelis tyrimas galėtų virsti ilgalaikiu, jei ir toliau būtų anali-
zuojami išleidžiamų Vilniaus universiteto bibliotekos metraščių įvadi-
niai straipsniai ir struktūros kaita. Galima daryti prielaidą, kad naujų 
tekstų analizė atskleistų vis įdomesnių kokybinių bibliotekos veiklos 
pokyčių.
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CHANGES IN INTRODUCTORY ARTICLES OF VILNIUS UNIVERSITY 
LIBRARY’S YEARBOOKS: QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS

Simona Juzėnienė
S u m m a r y

Vilnius University Library’s yearbook is published each 5 years and reflects the most im-
portant aspects of library’s work, changes and relevant problems. Introductory articles of 
yearbooks serve as reflections of library’s environment at a certain period of time, main 
influencing actors and factors and fundamental library values can be identified. This article 
seeks to analyse changes in the content of Vilnius University’s Library yearbooks in the last 
50 years – from the first yearbook of 1957 till the last yearbook of 2010. Using qualita-
tive content analysis introductory articles are considered as text arrays, in which library’s 
environment of different periods of time is captured.
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It was identified that Vilnius University Library’s yearbooks do not have a fixed struc-
ture and each time their content parts are changing. It was noticed that in texts after 1991 
main library’s activities were more visible – one can guess that the library‘s position in the 
university structure and in a broader global context is quite clear. Although both periods 
(before and after 1991) have almost the same main actors, in texts after 1991 some new 
actors appear (consultants, people with disabilities, users, etc.). Newer texts also reveal 
new forms of activity – primarily project work. If the texts before 1991 defined the main 
actor as reader, later the reader is gradually changing into user, then the reader splits up 
into smaller categories such as student, scholar, researcher etc. It can be stated that the 
emergence of user reflects library‘s modernization and the vision of contemporary library 
services.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
istorinis kraštovaizdis Vilniaus univer-

siteto bibliotekos rankraštiniuose žemių 
planuose (XVI a.–XIX a. pirma pusė)

Senojoje kartografijoje pasitaikančių ženklų ir simbolių tyrimai yra labai svarbūs vieto-
vės istorinio kraštovaizdžio pažinimui bei kartografinio šaltinio kūrėjo pasaulėžiūros su-
vokimui. Šiuo straipsniu siekiama ištirti ir išanalizuoti Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyriuje Žemės planų fonde saugomus rankraštinius XVI a. pabaigos–XIX a. 
pirmos pusės žemių planus ir žemėlapius; nustatyti ir aptarti dažniausiai juose pasitaikan-
čius geografinius objektus ir juos dvimatėje erdvėje vaizduojančius ženklus, kurie leidžia 
rekonstruoti buvusių LDK žemių kraštovaizdį. Pirmojoje straipsnio dalyje trumpai ap-
žvelgiamos rankraštinių planų tyrimo galimybės. Toliau aptariami šiuose kartografiniuose 
šaltiniuose pasitaikantys geografiniai – hidrografiniai, reljefo formų, žemės dangos, gy-
venamųjų vietų, susisiekimo bei istoriniai ir kultūriniai objektai. Nuoseklus ženklų tyri-
mas leidžia išskirti įvairių istorinių laikotarpių simbolių ir ženklų vaizdavimo tradicijas, 
iš dalies būdingas ne tik rankraštiniams, bet ir spausdintiniams žemėlapiams bei planams. 

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: LDK, rankraštiniai žemėlapiai, kartografija, simboliai, 
ženklai, istorinė geografija, kraštovaizdis

Pastarųjų metų istoriografijoje pastebimas susidomėjimas Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) istorinės geografijos proble-
momis. Tyrinėjama LDK sienų istorija1, kelių sistemos susidarymas2, 

1 Šia tema domėjosi istorikai Tomas Čelkis ir Laima Bucevičiūtė: BUCEVIČIŪTĖ, Laima. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV–XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata: [daktaro 
disertacija]. Kaunas, 2010. 242 p.; ČELKIS, Tomas. Valdžia ir erdvė: Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teritorializacijos procesas XIV–XVI a.: [daktaro disertacija]. Vilnius, 2011. 
320 p.; ČELKIS, Tomas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija: sienų samprata ir 
delimitaciniai procesai XIV–XVI amžiuje: mokslinė monografija. Vilnius, 2014. 349 p. 

2 Žr.: ČELKIS, Tomas. Keliais po viduramžių Lietuvą. I: XIII–XV amžiaus pirmosios pu-
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drauge pasirodo straipsnių apie istorinę kartografiją3. Istoriografijoje 
žinome tyrimų, skirtų istoriniams žemėlapiams, tačiau juose dažniausiai 
nagrinėjami kartografiniai šaltiniai, kurių nemaža dalis buvo sukurta ne 
LDK braižytojų, o Europos šalių kartografų4. Žemėlapiuose įprasta nu-
statyti senųjų toponimų ir hidronimų dabartinius atitikmenis, aptaria-
mas žemėlapių tikslumas5. Vis dėlto autoriams nelabai aktualūs karto-
grafiniuose dokumentuose naudoti ženklai ir simboliai, kurie įprasmino 
erdvių sampratą ir išreiškė teritorijų realijas ir specifiką. Kartografinių 
šaltinių tyrimai (profesorių Raleign Ashlin Skelton, John Brian Harley, 
David Woodward, Paul Harvey darbai) leidžia pažinti socialinę, politi-
nę, valstybingumo istoriją, padeda vertinti centrinės valdžios santykį su 
valdomomis teritorijomis6.

sės sausumos kelių samprata. Lituanistica, 2013, t. 59, nr. 2 (92), p. 61–76; ČELKIS, 
Tomas. Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV amžiaus pradžios karo žygių sąlygos. 
Ten pat, t. 59, nr. 3 (93), p. 125–137; ČELKIS, Tomas. Stan dróg lądowych i struktūra 
systemu połączeń w Wielkim Księstwie Litewskim w koncu XV–XVII wieku. Zapiski 
Historyczne, 2014, t. 79, nr. 3, p. 39–61.

3 ILARIENĖ, Inga. Trys žemėlapiai, reprezentuojantys Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę: 
iš kartografinės ir ikonografinės medžiagos paieškų Drezdene ir Berlyne. Iš Vilniaus 
Žemutinė pilis XIV–XIX a. pradžioje: 2005–2006 metų tyrimai. Sud. L. Glemža. Vil-
nius, 2007, p. 351–379; ČELKIS, Tomas; KARPOVA, Valentina. Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei priklausiusių žemių „veidrodžiai“: du neskelbti XVII a. pirmos pusės 
žemėvaldos žemėlapiai. Istorija, 2012, nr. 86, p. 53–65; ČELKIS, Tomas; KARPOVA, 
Valentina. Bažnytinės žemėvaldos pavyzdys: trys vienos teritorijos XVII–XIX amžiaus 
planai. Lietuvos istorijos studijos, 2013, nr. 32, p. 159–172; ir kiti.

4 Žr.: Imago Poloniae : dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i strodrukach w zbio
rach Tomasza Niewodniczańskiego. T. 1. Warszawa, 2002. 388 p. T. 2 [katalogas], 324 p.; 
Lietuva žemėlapiuose. Sud. Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė, 
Vilnius, 2011. 407 p.; ŁOPATECKI, Karol; WALCZAK, Wojciech. Mapy i plany Rze
czypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie. Warszawa, 2011, t. 1, 
331 p., atlasas p. 36; ALEXANDROWICZ, Stanisław. Kartografia Wielkiego Księstwa Li
tewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Warszawa, 2012. 344 p.; Lietuvos XVII–XIX a. 
pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje [katalogas]. Sud. Ernestas Vasi-
liauskas, Gintautas Zabiela, Klaipėda, 2013. 127 p. 

5 Pavyzdžiui: RAGAUSKIENĖ, Raimonda; KARVELIS, Deimantas. 1645 m. Juzefo Naro
novičiausNaronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis: Radvilų valdos istorija ir kartografija. 
Vilnius, 1997. 103 p.

6 Žemėlapius, kaip valdžios įrankį aptaria: HARLEY, Brian J. Maps, knowledge, and po-
wer. In The Iconography of Landscape. Essays on the symbolic representation, design and 
use of past environments. Cambridge, 1988, p. 277–312; WOOD, Denis; FELS, John. 
Rethinking the power of maps. New York and London, 2010. 335 p.; КИВЕЛЬСОН, 
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Dažnas LDK kartografinių šaltinių tyrinėtojas žemėlapiuose ir pla-
nuose vaizduojamą ženklų sistemą laiko veikiau menine kūrėjo žinių 
išraiška nei vertingu istoriniu šaltiniu. Anglakalbėje istoriografijoje to-
kie kartografinių šaltinių simbolių ir ženklų tyrimai plėtojami seniai7. 
Žemėlapių ženklų ir simbolių tyrimai suteikia informacijos apie vaiz-
duojamos vietovės istorinį kraštovaizdį8, kartografinio šaltinio kūrėjo 
pasaulėžiūrą, gali tapti tam tikru kognityviniu to meto individo erdvės 
vaizdinio žemėlapiu – erdvės sampratos išraiška, žyminčia mentalinį jo 
erdvės objektų suvokimą9. Tikėtina, kad nesant specialių geografinių 
žinių apie erdvę, istoriniai planai ir žemėlapiai daugiausia buvo kūrėjų 
kognityviniai pasąmonės ir patirties atspindžiai. 

Žemėlapių „simbolių kalba“ yra susidomėję ir semiotikos specialistai. 
Vokietijos Konstancos universiteto humanitarinių mokslų profesorius 
Felixas Thürlemannas, nagrinėdamas ekstraestetinio vizualinio konteksto 

Валери. Картографии царства: земля и её значения в России XVII века. Пер. с англ. 
Н. Мишаковой. Москва, 2012. 360 с. 

7 Pavyzdžiui, CRONE, Gerald R.; CAMPBELL, Eila M. J.; SKELTON, Raleign Ashlin. 
Landmarks in British cartography. The Ceographical Journal, 1962 December, vol. 128, 
no. 4, p. 406–426; HARVEY, Paul D. A. The history of topographical maps: symbols, 
pictures and surveys. New York, 1980; DELANO-SMITH, Catherine. Signs on printed 
topographical maps, ca. 1470 – ca. 1640. In Cartography in the European Renaissance. 
Vol. 3, part 1, chapter 21 of The History of Cartography, edited by David Woodward, 
Chicago: University of Chicago Press, 2007, p. 528–590. 

8 Apie istorinio kraštovaizdžio rekonstrukcijos bandymus žiūrėkite: PULSIPHER, Lydia 
Michelic. Assesing the usefulness of a cartographic curiosity: The 1673 map of a Sugar 
Island. Annals of the Association of American Geographers, 1987 September, vol. 77, 
no. 3, p. 408–422; McLURE, Joanne T.; GRIFFITHS, Geoffrey H. Historic landscape 
reconstruction and visualisation, West Oxfordshire, England. Transaction in GIS, 2002 
January, vol. 6, nr. 1, p. 69–78. 

9 Kognityvinio žemėlapio (angl. cognitive map) sąvokos taikymas būdingas socialiniams 
mokslams, siekiant išryškinti individo tam tikro elgesio priežastis ir formas. Plačiau apie 
kognityvinius žemėlapius ir jų kūrimą žiūrėkite: DOWNS, Roger M.; STEA, David. 
Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Chicago, 1973; 
TVERSKY, Barbara. Cognitive Maps, Cognitive Collages and Spatial Mental Models. 
In Spatial information theory: A theoretical basis for GIS. Editors: A. U. Frank and 
I.  Campari. Berlin, 1993, p. 14–24; GOLLEDGE, Reginald G.; GÄRLING, Tommy. 
Cognitive Maps and Urban Travel. Berkley, The University of California Transportation 
Center, Earlier Faculty Research series, 2002 [žiūrėta 2015 m. kovo 31 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://uctc.net/research/papers/601.pdf >.
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žanrą, palietė kartografinių šaltinių erdvės sampratą10, pabandė pritaikyti 
sąvokai vaizdas „iš paukščio skrydžio“ semiotinę analizę. F. Thürlemannas 
pastebėjo, kad tik gyvenviečių statiniai (miestai, pastatai, gatvės) vaizduo-
jami ortogonaliai, apylinkių kraštovaizdis ir gamtos elementai vaizduoja-
mi realistiškai – „įstrižai“. Viso šio reiškinio paradoksas yra tas, kad vidu-
ramžių ir vėlesnių laikų žmogus (iki XVIII a. pabaigos) neturėjo ir negalė-
jo turėti techninių galimybių matyti vaizdą būtent „iš paukščio skrydžio“ 
realiame gyvenime. Ilgainiui, žemėlapių erdvės bei geografinių objektų 
išraiška linksta geometrinio simbolio vaizdavimo link; juose vis mažiau 
pastebime meninių elementų. Panašūs aspektai pastebimi XVI a.–XIX a. 
pradžios žemių planuose kaip visumoje. Šio tyrimo tikslas – nustatyti 
vienos kartografinės rankraštinių šaltinių kolekcijos, saugomos Vilniaus 
universiteto bibliotekoje, vaizduojamųjų ženklų visumą kaip LDK kraš-
tovaizdžio atspindį. Nuodugni kartografinių ženklų ir simbolių reikšmės 
analizė galėtų būti ateities tyrimų perspektyva.

XVI–XIX A. PIRMOS PUSĖS ŽEMIŲ PLANŲ RINKINYS 
VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE

Senosios kartografijos rinkinius Vilniaus universiteto bibliotekoje pra-
dėta tyrinėti nuo XX a. pradžios11, tačiau jų paminėjimų galima rasti ir 
Vilniaus viešosios bibliotekos laikų šaltiniuose. Žinoma, kad Vilniaus 
viešosios bibliotekos fondas buvo suformuotas iš senosios jėzuitų bi-
bliotekos, uždarytų katalikų vienuolynų bibliotekų, konfiskuotų asme-
nų bibliotekų, Vilniaus senienų muziejaus rinkinių, perkamos naujos 

10 THÜRLEMANN, Felix. Paukščių akimis: sakymo struktūra tam tikros rūšies geografi-
niuose žemėlapiuose. Baltos lankos, 2009, t. 30, p. 49–65.

11 DZIKOWSKI, Michał. Zbiór kartograficzny Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej 
w Vilnie. In Ateneum Wileńskie, Rocznik 8, Wilno, 1933, p. 286–321. Taip pat žr.: 
CHOMSKIS, Vaclovas. Vilniaus universiteto kartografijos rinkiniai. Iš Kultūrų kryžkelėje, 
Vilnius, 1970, p. 89–106; КУДАБА, Чесловас. Картографические собрания Вильнюс-
ского университета. In Роль Вильнюсского университета в развитии науки. Вильнюс, 
1979, p. 132–136; BRAZIŪNIENĖ, Alma. Senosios kartografijos rinkiniai Lietuvoje. 
Knygotyra, 2000, t. 36, p. 34–53.
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medžiagos, perimamų institucijų ir giminių archyvų, dubletų fondo 
mainų ir dovanų12. Duomenų iš Vilniaus viešosios bibliotekos laikų 
yra nedaug; pavienes kartografinių šaltinių (tiek spausdintinių, tiek ir 
rankraštinių) dovanas bibliotekai ir senienų muziejui galima rasti do-
vanų registravimo knygose13. Visi Vilniaus viešosios bibliotekos fondo 
katalogavimo darbai sustojo 1915–1919 metais po bibliotekos užda-
rymo ir okupacijos metais. Atsikūrusioje Stepono Batoro universiteto 
bibliotekoje buvo tęsiami kartografinio fondo tvarkymo darbai. 1925–
1929 metais kartografinis rinkinys įėjo į „Rankraščių, senų spaudinių, 
raižinių, natų ir kartografijos skyriaus fondus“14. 1929 metų spalio 
23 dienos Stepono Batoro universiteto bibliotekos direktoriaus įsakymu 
buvo sudarytas atskiras žemėlapių skyrius, kuriam vadovauti buvo pa-
vesta Mikalojui Dzikovskiui15. Išlikusiame Rankraščių skyriaus vedėjo 
Mykolo Brenšteino dienoraštyje randamas bene pirmas žinomas ran-
kraštinių žemėlapių sąrašas, sudarytas 1928 metais16. Jame žemėlapiai 
suskirstyti į aštuoniolika punktų, kurių atidesnis tyrimas leidžia manyti, 
jog būtent iš šių žemėlapių 1966 metais buvo pradėtas formuoti Žemės 
planų fondas (F23)17.

Aptariamą rinkinį sudaro skirtingi rankraštiniai šaltiniai. Dalis jų – 
privačių ir bažnytinių valdų ribų nustatymo dokumentai, daryti siekiant 
patikslinti arba iš naujo nustatyti privačių valdų ribas, kadastriniai žemių  

12 Žr.: ДОБРЯНСКИЙ, Флавиан. Путеводитель по Виленской публичной библиотеке. 
Вильна, 1879, р. V–VI; МИЛОВИДОВ, Александр. Из истории Виленской Публичной 
Библиотеки. Вильна, 1911, p. 47.

13 Spis ofiar które wpłynęły do Muzeum Staroźytności od 11o stycznia 1856 r. [rankraštis]. 
[Vilnius], 1856–1865, 119 lap. VUB RS F46–5, 119 lap.; Книга пожертвований в 
Виленскую публичную библиотеку и музей [rankraštis]. Vilnius, 1867–1914. VUB RS 
F46–35. 294 lap.

14 ŁYSAKOWSKI, Adam. Uniwersytecka biblioteka publiczna w Wilnie. Wilno, 1932, p. 9.
15 BRENSZTEIN, Michał. Dział Rękopisów (Rycin, nut) [rankraštis]. [Vilnius], 1924–1936. 

VUB RS F47-A397, p. 42–43.
16 Mappy i plany rękopisni... Ten pat, p. 113.
17 Pavyzdžiui, išskiriamos tokios žemėlapių grupės: Vilniaus, Gardino, Minsko, Polocko, 

Slanimo ir kitų vietovių bernardinų, dominikonų bei kitų vienuolynų žemėlapiai, Za-
bielų dominikonų mokyklų mokinių praktikos darbai, miestų bei miestelių žemėlapiai, 
LDK valdų žemėlapiai, Sapiegų valdų žemėlapiai, mūšių žemėlapiai ir kt.
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planai18. Dažnai tokie planai būdavo pateikiami teismuose – kai ku-
riuose jų išliko teismų metu padarytos žymos, užfiksuotos senosios ir 
naujai nustatytos ribos, bylinėjimosi eiga. Tokiuose planuose ir brėži-
niuose daugiausia dėmesio skiriama valdų riboms ir riboženkliams (ka-
pčiams, medžiams, akmenimis ir kita). Juose vaizduojamas vietovių rel-
jefas (miškingi ir dirbami žemių plotai, vandens telkiniai), gyvenviečių 
ir kelių tinklai, neretai pridedami labai tikslūs inventoriniai duomenys 
apie sklypų dydžius ir savininkus. Kadastrinių planų autoriai dažnai yra 
įvairių pavietų teismų kamarninkai arba matininkai, atlikę žemių ma-

18 Kadastriniai žemėlapiai (angl. cadastral map) – tai privačios nuosavybės žemėlapiai, ku-
riuose pateikiami duomenys apie valdų savininkus, jų turimos žemės dydį, atskirų skly-
pų matavimus, nuomininkus bei kita inventorinė informacija. Tokių žemėlapių ir planų 
atsiradimas buvo labai svarbus valstybės raidai, nes padėjo centrui įtvirtinti mokesčių 
rinkimo sistemą. Plačiau apie šio tipo žemėlapius žr.: KAIN, Roger J. P.; BAIGENT, 
Elizabeth. The cadastral map in the service of the state. A history of property mapping. 
Chicago, 1992. 423 p.

1 PAV. Minsko bernardinų vienuolyno plano dekore pavaizduoti braižymo ir 
matavimo prietaisai. [Minskas], 1806. VUB RS F23–94/2
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tavimo darbus. Bažnytinių ir privačių žemių ginčų planus rengdavo ir 
pačių vienuolynų dvasininkai. Miestų planuose didesnis dėmesys ski-
riamas gatvių tinklui, kartais labai kruopščiai pateikiami vaizduojamo 
kvartalo pastatai.

Kita dalis planų daryta įvairių mokyklų piešimo pamokose arba 
praktikos metu. Yra žinoma, kad topografinį piešimą mokyklose dėstė ir 
matematikos bei fizikos mokytojai. Jų darbus atidžiai vertino mokyklų 
vizitatoriai, kurie pabrėždavo „gausius ir tikslius“ mokinių darbus19. To-
kie planai ir žemėlapiai yra labai detalūs, turi ne tik istorinę, bet ir iko-
nografinę vertę. Jie pasižymi vaizduojamųjų objektų gausa, tikslumu bei 
puošnumu. Besimokantys topografinio piešimo mokiniai dažniausiai 
piešdavo mokyklos teritoriją arba netoliese esančias vietoves (kaimus, 
miestelius, kita)20. Kolekcijoje išliko mokinių įvairiais metais pieštų tų 
pačių objektų vaizdų, kurių palyginimas gali suteikti papildomų žinių 
apie tai, kaip vaizduojamieji objektai ilgainiui keitėsi (pavyzdžiui, yra 
saugomi septyni Vilniaus bernardinų vienuolyno 1799 metų planai ir 
aštuoni to paties vienuolyno 1800 metų planai, kuriuos parengė įvairių 
klasių mokiniai)21.

Dalį aptariamo rinkinio sudaro teritorinio-administracinio suskirs-
tymo žemėlapiai: Šiaulių, Trakų pavietai, LDK ir Kuršo kunigaikštys-
tės pasienis, Oršos pavietas, Palenkės ir Smolensko vaivadijos ir kiti. 
Tokie planai apima dideles teritorijas, todėl juose rečiau vaizduojami 
smulkūs kraštovaizdžio objektai. Vis dėlto ir į tokių planų kūrėjų akiratį 
patekdavo svarbiausi vietovės orientyrai (reljefas, gyvenviečių, upių ir 
kelių tinklai, išskirtiniai riboženkliai, pavyzdžiui, Lietuvos ir Kuršo ku-
nigaikštystės pasienyje stūksantis akmuo su iškaltais herbais).

19 BUTVILAITĖ, Rasa. Architektūros studijos Vilniaus universitete 1773–1832 metais. Vil-
nius, 2009, p. 168.

20 Ten pat.
21 Vilniaus bernardinų vienuolyno planai [rankraščiai]. Vilnius, 1799 metų (VUB RS F23–

58/1–7, 7 lap.) ir 1800 metų (VUB RS F23–57/1–8, 8 lap.).
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LDK KRAŠTOVAIZDŽIO ŽENKLAI  
XVI A.–XIX A. PIRMOS PUSĖS ŽEMIŲ PLANUOSE

Visus rankraštiniuose planuose vaizduojamus objektus galima suskirsty-
ti pagal tipus į hidrografinius (upės, ežerai, balos, tvenkiniai, jūros, kita), 
reljefo formų (aukštumos, lygumos, įdubos, grioviai, salos, slėniai, kalvos, 
kita), žemės dangos (miškai, girios, parkai, raistai, pelkės, dirvonai, gany-
klos, kita), gyvenamųjų vietų (miestai, kaimai, smuklės, viensėdžiai, dva-
rai, palivarkai, sodybos, bažnytkaimiai, kita), susisiekimo (keliai, vieškeliai, 
lieptai, kita) bei istorinius ir kultūrinius (piliakalniai, pilkapiai, pakelės kry-
žiai, koplytstulpiai, maldos namai, malūnai, kapinės, kita) objektus. 

a) Hidrografiniai objektai

Vandens telkiniais, kaip svarbiais susisiekimo keliais, keliaudavo žmo-
nės, gabendavo prekes. Hidrografiniai objektai yra puikūs orientyrai, 
žinomi ne tik vietiniams gyventojams, bet ir viso krašto bei regiono ke-
liautojams. Kartografijos tyrinėtoja Valeri Kivelson nurodo, kad būtent 
tokie objektai kaip upės ir upeliai, taip pat žemumos, grioviai, keliai 
tapdavo pagrindiniu orientyru sprendžiant ginčus dėl žemės, nors dau-
gelis šių objektų per tam tikrą laiką galėjo pasikeisti22. Nuo seno upės 
būdavo naudojamos ne tik prekybos tikslais, bet ir karo žygiuose23, to-
dėl jos visada minimos krašto kelionių aprašymuose. Upių tinklo svarbą 
rodo ir gausiai rankraštiniuose kartografiniuose šaltiniuose aptinkami 
hidrografiniai objektai: upės, upeliai, ežerai. Rečiau pažymėdavo brastas 
ir balas. Šiuos objektus matome ir valstybinių matininkų, ir moksleivių 
sukurtuose žemių planuose.

Seniausiuose LDK planuose upės išreiškiamos linijomis. Pavyzdžiui, 
XVI a. antros pusės Palenkės planuose matoma daug upių, pavaizduotų 
viena arba dviem linijomis24. Kai kuriuose planuose linijos storis nuro-

22 КИВЕЛЬСОН, Валери. Картографии царства, p. 92.
23 ČELKIS, Tomas. Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV amžiaus pradžios karo žy-

gių sąlygos, p. 128–129.
24 Planų publikaciją žr.: ALEXANDROWICZ, Stanisław. Mapy majątkowe północnego Pod-

lasia z XVI wieku. Kwartalnik historii kultury materialnej, Rok XIV, nr. 2, p. 279–306.
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dydavo upės plotį: kuo storesnė ir ryškesnė linija, tuo didesnė upė. Kiek 
vėliau upes pradėjo vaizduoti dviem lygiagrečiomis linijomis. Erdvė tarp 
dviejų linijų gali būti palikta tuščia, užpildyta spalva arba mažesniais 
brūkšniais, išreiškiančiais upės vandens tėkmę. Ilgainiui, upių vaizda-
vimas įgauna šiek tiek daugiau detalių. XIX a. pirmos pusės upės jau 
dažnai turi jų tėkmės kryptį nurodančią strėlę (4 pav.); kartais šalia upių 
arba vaizduojamos pelkėtos pakrantės, grioviai, užliejamos pievos.

Dviejuose Ukrainos teritorijų rankraštiniuose planuose yra upių iš-
takų (šaltinių) atvaizdas – apskritimas25. 

25 DELANO-SMITH, Catherine. Signs on printed topographical maps, p. 545.

3 PAV. Upė Pietinis Bugas (Ukraina). 
[S. l.], [XVII a. pr.]. VUB RS F23–128

2 PAV. Supraslės upė (Palenkė). [S. l.], 
[1536]. VUB RS F23–134

5 PAV. Grafų Pliaterių valdoje 
Vilniuje Vingrių priemiestyje 
esantis šulinys. [Vilnius], [XVIII a. 
pabaiga]. VUB RS F23–155

4 PAV. Dauguvos upė Polocke 
(Baltarusija). [Polockas], 1802. 
VUB RS F23–108/1
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Nuo seno LDK kraštas buvo garsus ežerų gausa, tačiau jų žemių 
planuose pasitaiko rečiau. Greičiausiai tai lemia, kad šiame planų rinki-
nyje beveik nėra planų iš dabartinės Lietuvos Aukštaitijos regiono, kur 
ypač daug ežerų, arba gali būti, kad dirbami laukai išsidėstydavo šiek 
tiek nuošaliau. Pasitaikantys planuose smulkūs ežerai vaizduojami kaip 
įvairių formų objektai, dažniausiai nuspalvinti arba vandens paviršius 
pažymėtas brūkšniais. Kai kurių ežerų trimatį vaizdą paryškina šešėlis. 
Didesnio mastelio planuose arba žemėlapiuose būna puikiai išreikšta 
vietovės hidrografinė sistema. Pavyzdžiui, 1800 metų Trakų pavieto že-
mėlapyje pažymėtos upės, į jas įtekantys maži upeliai, užtvankos, spal-
vomis paryškintos užliejamos pievos ir pelkės26. Šiame žemėlapyje gau-
su ir kitų geografinių objektų, apie kuriuos bus kalbama toliau. Privačių 
valdų planuose kartais būna dirbtinių kanalų, tvenkinių, o miestų pla-
nuose – šulinių, kurie dažniausiai vaizduojami taisyklingo stačiakampio 
formos, taip pabrėžiama, kad šie vandens telkiniai dirbtinai sukurti. 

b) Reljefo formų objektai

LDK geografinė padėtis lėmė reljefo objektų vaizdavimą planuose. Šioje 
teritorijoje nėra didelių kalnų bei aukštumų, jų nerandame ir rankraš-
tiniuose LDK žemių planuose. Ankstyviausiuose XVII a. Pietinio Bugo 
apylinkių planuose vaizduojamas tik vienas kalnas (lenk. Lysa Gora), 
o greičiausiai kalva (6 pav.), kuri yra labai išraiškinga visame lygumų 
kraštovaizdyje27. Sunku tiksliai nustatyti, ar tai natūraliai susiformavusi 
kalva, žmonių supiltas kauburys; tai liudytų jos padėtis: ji išsidėsčiusi 
valdos ribos – kapčių eilės pabaigoje, yra pati didžiausia iš jų. Galbūt į šį 
klausimą galėtų atsakyti detalesni geografiniai krašto tyrimai.

Daugiau reljefo formų objektų aptinkame įvairių mokyklų mokinių 
sudarytuose žemių planuose, kuriuose siekta perteikti kuo daugiau ap-
linkinio kraštovaizdžio detalių. Antai Vilniaus bernardinų vienuolyno 

26 Mappa powiatu Trockiego z sześciu parafii złożona, zrysowana w r[ok]u 1800 mę[sia]cu 
junii... [rankraštinis žemėlapis]. [S. l.], 1800. VUB RS F23–48.

27 ČELKIS, Tomas, KARPOVA, Valentina. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusių 
žemių „veidrodžiai“, p. 55–59.
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planuose mokiniai tiksliai pavaizdavo Vilniaus apylinkėse esančias kal-
vas (lenk. gora): Trijų Kryžių, Bekešo bei Stalo kalnus (8 pav.). 

Kalnai ir kalvos planuose ir žemėlapiuose vaizduojami horizontaliai 
su perspektyva28. Tai yra seniausias šių objektų vaizdavimo būdas, sie-
kiantis dar priešistorinius laikus. Kalnuotose vietovėse toks kalnų vaiz-
davimas profiliu turėjo praktinę reikšmę – pavaizduoti visame kalnų 
masyve išsiskiriantys atskiri kalnai 
tapdavo orientyrais. Pagal tokią 
kalnų projekciją galima spręs-
ti apie geologinę kalnų sandarą, 
kalnų masyvų vientisumą ir netgi 
žemėlapių ir planų kūrėjų padėtį 
kalnų atžvilgiu piešimo metu29. 
Kita vertus, toks simbolių arba 
ženklų, išreiškiančių geografinį 
objektą, vaizdavimas šonu taip, 

28 DELANO-SMITH, Catherine. Signs on printed topographical maps, p. 549.
29 Ten pat.

6 PAV. Plikasis kalnas Vinicos srityje, 
Ukraina. [S. l.], [XVII a. pradžia]. VUB RS 
F23–128

7 PAV. Mišku apaugusios kalvos 
netoli Vištelionių (Trakų rajo-
nas). [S. l.], 1800. VUB RS F23–48

8 PAV. Bekešo kalnas ir bokštas (al-
tanka) Vilniuje. [Vilnius], 1799. VUB RS 
F23–58/7
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kaip žmogus mato vaizduojamą objektą realiame gyvenime, pabrėžtinai 
įtaigus žmogaus sąmonei. Jis pasąmonėje atkartoja pažįstamą vaizdą, o 
ne jo geometrinę projekciją30.

c) Žemės dangos objektai

Keliaudamas po LDK XVI a. 
Sigizmundas Herberšteinas 
rašė: „Lietuva (Lietuva diplo-
matas vadino visą tuometinę 
LDK teritoriją ir kai kurias 
šalia esančias ribines žemes,  – 
pastaba V. K.-Č.) labai miškin-
ga; joje yra ir milžiniškų pel-
kių, ir daugybė upių <...>.“31 
Miškingą kraštą mini ir kiti 
keliautojai32, šį faktą patvirtina 
ir senojoje kartografijoje ap-

tinkamų žemės dangos objektų atvaizdų gausa. Miškus ir krūmynus, 
pelkes ir raistus vaizduojančių simbolių dažnai būna ir kadastriniuose 
žemėlapiuose. Tai, aišku, rodo žemės paskirties fiksavimo poreikį to-
kiuose planuose. Šių laikų mokslininkui tai neįkainojamas senojo kraš-
tovaizdžio reliktas.

Didesnio mastelio žemėlapiuose ir planuose miškai, pelkėtos vietovės 
dažnai išreiškiami apytiksliai nurodant jų vietą: jie prasideda „kažkur čia“ ir 
baigiasi „kažkur ten“. Tokie masyvai nedetalizuoja konkretaus miško, o iš-
reiškia bendrą miškingų plotų vietą. Tam, kad būtų aišku, jog vaizduojamas 
miškas, pirmame plane dažniausiai nupiešiami medžiai. Kaip nurodo kar-
tografijos tyrinėtoja V. Kivelson, senųjų žemėlapių kūrėjai patys sprendė, 
kaip vaizduoti aplinkinį pasaulį ir didelius miškingus plotus dvimatėje er-

30 THÜRLEMANN, Felix. Paukščių akimis: sakymo struktūra tam tikros rūšies geografi-
niuose žemėlapiuose, p. 63.

31 ГЕРБЕРШТЕЙН, Сигизмунд. Записки о Московии. Москва, p. 192.
32 Žr.: Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai (XIV–XIX a.). Vil-

nius, 1983. 224 p.

9 PAV. Lapuočių miškas prie Pietinio Bugo 
upės (Ukraina). [S. l.], [XVII a. pr.]. VUB RS 
F23–133
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dvėje33. Tik nuo jų erdvinio ir es-
tetinio suvokimo priklausė, kaip 
tiksliai bus nurodytas geografinis 
objektas: užrašu tuščiame plote 
arba labai kruopščiu medžių pie-
šiniu. Abiem atvejais žiūrovą pa-
siektų ta pati informacija – kad 
šiame žemėlapio plote vaizduoja-
mas miškas, tik antruoju atveju 
tos informacijos būtų šiek tiek 
daugiau. Senuosiuose XVII  a. 
kartografiniuose šaltiniuose me-
džiai piešiami ikonografiškai 
tiksliai, galima atskirti netgi kai 
kurių medžių rūšis, miškų tipus  
(lapuočius, mišrius miškas ir 
kita). Medžiai vaizduojami pro-
filiu, kad būtų gerai suvokiami 
žiūrovui. Ilgainiui planuose miš-
kai pradedami vaizduoti abs-
trakčiais simboliais, kartais juos 
išreiškia simetriškai pasikartojan-
čių stilizuotų medžių figūros be 
aiškių medžių rūšies biologinių 
požymių. XIX a. kadastriniuo-
se žemėlapiuose laukus, pelkes 
ir miškus kartais išreiškia žalios 
spalvos plotai su atskirais medžių 
simboliais, kurių tankis nurodo 
vaizduojamą objektą (miškas, 
krūmynai, pelkės, pievos, kita).

33 КИВЕЛЬСОН, Валери. Картографии царства, p. 142.

10 PAV. Mišrus miškas Lužkų kaimo (Bal-
tarusija) apylinkėse. [S. l.], 1802. VUB RS 
F23–74

11 PAV. Briedis ir laukinių bičių avilys 
miške Goniondzo dvaro (Palenkė) apy-
linkėse. [S. l.], [XVI a. II pusė]. VUB RS F23–135
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Kartais žemėlapiuose ga-
lima aptikti laukinių gyvūnų 
piešinių. Pavyzdžiui, XVII a. 
pradžios Goniondzo, Knišino 
ir Tikocino (Palenkės vaivadi-
ja) valdų ribų žemėlapyje34 nu-
pieštame miške matyti briedis, 
o netoliese jo – medyje įkeltas 
avilys su skraidančiomis aplink 
bitėmis (11 pav.). Įdomu ir tai, 
kad briedis pavaizduotas labai 
tikroviškas, yra išlaikytos gyvū-
no kūno proporcijos. Stebina 
briedžio ir aplinkinių objektų 
santykis. Briedis, kaip ir bičių 
avilys medyje, yra gerokai di-
desni negu kiti miško medžiai 
arba netgi pamiškėje esantys 
kaimai. Galima spėti, kad že-
mėlapio autorius šiuos objek-
tus sąmoningai pavaizdavo 
didesnius, norėdamas pabrėžti 
miško dydį ir tankį, kuriame 
knibždėti knibžda laukių žvė-
rių ir gausu laukinių bičių.

Tyrinėtoja Catherine Dela-
no-Smith nurodo, kad pelkės 
Europos žemėlapiuose pra-

dėtos vaizduoti nuo XVI a. vidurio, kaip sudarančios natūralias kliūtis 
keliaujantiems35. Raistų ir pelkių yra ir LDK kraštovaizdyje. Dažniausiai 

34 Sziedm fiserunkow granicz Knyscinskich, Thicoczkich, Grodzienzkich i inszich: [rankrašti-
nis planas]. [S. l.], [XVII a. pr.]. VUB RS F23–135.

35 DELANO-SMITH, Catherine. Signs on printed topographical maps, p. 554.

12 PAV. Vilniaus bazilijonų ir Šumsko do-
minikonų valdų atribojimo plane pavaiz-
duotas raistas (Roysto), pelkė (Moch) bei ri-
boženkliai medžiai. [Vilnius], [XVIII a. II pusė]. 
VUB RS F23–40

13 PAV. Ariami laukai prie Hulevičių (Ukrai-
na) kaimo. [S. l.], [XVII a. pradžia]. VUB RS F23–
128
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šie žemės dangos objektai vaizduojami žemės projekcija „iš paukščio skry-
džio“, pabrėžiant pelkėtas vietas abstrakčiais simboliais (nedideliais hori-
zontaliais brūkšniais, žyminčiais vandens paviršių), atitinkama spalva arba 
tiesiog užrašais (lenk. błoto, roysto). Rečiau pelkes žymi vaizdiniai ženklai 
arba žemaūgiai augalai (žolė, krūmokšniai). 

Planuose dažnai vaizduoja-
mi dirbami laukai, dirvonai bei 
ganyklos. Ypač tikslūs šie agra-
riniai objektai fiksuojami ka-
dastriniuose planuose, kurių pa-
grindinis tikslas yra išmatuoti ir 
įtraukti į kadastrą privačią nuo-
savybę. Dažnai laukus išreiškia 
„iš paukščio skrydžio“ matomi 
plotai, užpildyti tam tikra spalva 
arba abstrakčiais simboliais (pa-
vyzdžiui, lygiagrečių nutrūksta-
mų brūkšnių linijomis pažymint 
arimus). Įdomu tai, kad daugu-
moje ankstyvųjų žemių planų 
nėra aiškiai užfiksuota agrarinė laukų paskirtis, tai tiesiog tušti plotai, vie-
tos be medžių, kuriuose žemės paskirtis nedetalizuota. Viename XVII a. 
pradžios Pietinio Bugo apylinkių plane prie Hulevičių kaimo užfiksuotas 
bene vienintelis dirbamų laukų vaizdas (13 pav.). Jis vaizduojamas ne „iš 
paukščių skrydžio“ (iš viršaus), o su perspektyva, kaip ir kiti šio plano 
geografiniai objektai.

d) Gyvenamųjų vietų objektai

Kaip valstybės susiformavimo laikotarpiu jos sienos evoliucionavo aiš-
kiai nusistovėjusios linijos link36, taip ir kartografijoje senieji ženklai, 
labiau primenantys žmogui įprasto vaizdo projekciją – paveikslą, įgavo 

36 ČELKIS, Tomas. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorija: sienų samprata ir delimi-
taciniai procesai XIV–XVI amžiuje, p. 89–96.

14 PAV. Telšių pavieto mokyklų mokinių 
plane pavaizduotas kaimas ir dirbami 
laukai šalia jo. [Telšiai], 1806. VUB RS F23–44
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abstraktaus geometrinio simbolio formą37. Mūsų aptariamo rinkinio 
dokumentai patvirtina, kad nėra aiškios perėjimo datos, tai yra ilgas 
procesas nuo vaizdinio (angl. picture map) iki pamatuojamo topogra-
finio žemėlapio (angl. scale map), nuo piešinio iki ženklų ir simbolių 
struktūros38. Kartais XIX a. kadastriniame plane, kuriame visi objektai 
jau įgavę griežtas geometrines formas, gali būti vieno tipo gyvenvietė 

arba joje išryškinti atskiri istoriniai ir 
kultūriniai objektai, kurie dar bus nu-
piešti vaizdingai, su daug tikslių smul-
kių detalių, kaip aiškus skiriamasis 
kraštovaizdžio ženklas. 

LDK kraštovaizdį vaizduojančiuose 
planuose galima aptikti miestų, kai-
mų, vienkiemių, dvarų, palivarkų, so-
džių, smuklių ir kitų tipų gyvenviečių. 
Senuosiuose žymių kartografų žemė-
lapiuose galima matyti keturis pagrin-
dinius gyvenviečių vaizdavimo būdus: 
1)  profiliu, 2) su perspektyva, 3) „iš 
paukščio skrydžio“ ir 4) specialiu žen-

klu arba simboliu39. Nors šie tipai išskirti analizuojant publikuotus kar-
tografinius šaltinius, tačiau juos visus pastebime ir rankraštiniuose karto-
grafijos šaltiniuose. Jie būdingi ne tik gyvenvietėms, bet ir kitiems plane 
vaizduojamiems geografiniams objektams: visi jie perteikiami plane arba 
žemėlapyje išlaikant pasirinktą techniką. 

Palenkės vaivadijoje esančio XVI a. vidurio Goniondzo dvaro val-
dų plane visos gyvenvietės pavaizduotos profiliu. Tai plokščias vaizdas, 
atkartojantis geografinio objekto realistinį dvimatį vaizdą (15 pav.). Vi-
sos plane vaizduojamos gyvenvietės yra skirtingos, tad galima spėti, kad 
plano braižytojas atkartojo jam žinomų gyvenviečių kontūrus, išryškin-

37 HARVEY, Paul D. A. The history of topographical maps, p. 14. 
38 Ten pat.
39 DELANO-SMITH, Catherine. Signs on printed topographical maps, p. 560.

15 PAV. Goniondzas (Palenkė).  
[S. l.], [1545–1564], VUB RS F23–131



 L I ET U V O S  D I D Ž I O S I O S  KU N I G A I K Š T Y S T Ė S  I S TO R I N I S  K R A Š TO VA I Z D I S   217 
 V I L N I AU S  U N I V E R S I T ETO  B I B L I OT E KO S  R A N K R A Š T I N I U O S E  Ž E M I Ų  P L A N U O S E  . . .

damas žinomiausius tam tikros gy-
venvietės architektūrinius objektus. 
Panašūs yra ir kiti Palenkės vaiva-
dijos planai: gyvenvietės juose vaiz-
duojamos vaizdžiai, profiliu, kartais 
išryškinant konfesinius pastatus arba 
valdovo pilį. Ne visada išlaikomos ir 
gyvenviečių proporcijos kitų objek-
tų atžvilgiu, tačiau dažniausiai apy-
linkių centrai ir didžiausi miestai 
dominuoja savo dydžiu. Ukrainos 
Vinicos apylinkių planuose aptin-
kame ir antrąjį gyvenviečių vaizdavi-
mo tipą – perspektyvinį gyvenvietės 
vaizdą (16 pav.). Tai grupė kelių arba 
keliolikos pastatų, išdėstytų ir pa-
vaizduotų taip, kad žiūrovas pajus-
tų perspektyvą, kurią plano kūrėjas 
stengiasi sustiprinti šviesos ir šešėlio 
žaismu. Tai bandymas atkurti trima-
tį vaizdą plokštumoje.

Ketvirtos klasės mokinio Juoza-
po Kolendovskio parengtas Bresto 

16 PAV. Pykovo (Ukraina) miesto vaizdas. Mieste perspektyviai pavaizduota 
bažnyčia, pilis bei gyvenamieji namai. [S. l.], [XVII a. II pusė]. VUB RS F23–133

17 PAV. Bresto miesto vaizdas „iš 
paukščio skrydžio“. [Brestas], 1802. 
VUB RS F23–65
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miesto planas iš dalies galėtų 
atitikti miesto, pavaizduoto „iš 
paukščio skrydžio“ tipą40. Šiame 
plane vaizduojama dominikonų, 
bazilijonų, jėzuitų, bernardinų, 
bernardinių vienuolynai, bažny-
čios bei valdos mieste (17 pav.). 
Vaizdą matome iš viršaus, tačiau 
bažnyčios pavaizduotos šonu. 
Sunku pasakyti, kiek vaizduoja-
mi maldos namai atitiko tikrovę, 
nes po Antrojo pasaulinio karo 
Brestas pasikeitė neatpažįstamai. 
Palyginę šį planą su negausia 
ikonografine Bresto medžiaga 
(pavyzdžiui, panoraminis Bresto 
vaizdas 1696 metais pagal Erico 
Dahlbergo piešinį sukurtame 

oforte41), galime daryti prielaidą, kad panašumų yra. Vėlyvuose planuose 
arba didelio mastelio žemėlapiuose miestai dažnai žymimi tam tikru žen-
klu arba simboliu.

Panašiai vaizduojamos ir kitos gyvenvietės. Tyrinėtoja V. Kivelson iš-
skiria kelis kaimų vaizdavimo būdus XVII a. Rusijos kartografiniuose 
šaltiniuose: kvadratinių kaimo trobų su trikampiais stogais linija arba 
trimatis kaimo namų vaizdas, gausiai dekoruotas architektūrinėmis de-
talėmis42. Tokių vaizdų randame ir buvusių LDK žemių kartografijoje. 
XVII a. pirmos pusės Vinicos apylinkių planuose kaimai, kaip ir kitos 
gyvenvietės, vaizduojamos vaizdžiai, su perspektyva, kurią paryškina še-

40 Mappa częsci miasta Brzescia z gruntami przyległemi wymierzona przez uczniow klassy 
4tey... [rankraštinis planas]. [Brestas], 1802. VUB RS F23–65.

41 Urbs et Castellum Brzestzie Litewski à S.R.M. Sueciae, die II. Maiji 637, die Vero 13. 
ejusdem mensis deditione Occupatum, una cum operibus jussu S.R.M. ... [Ofortas] 
Nürnberg, 1696. VUB Grafikos kabinetas, Šve IE–1.

42 КИВЕЛЬСОН, Валери. Картографии царства, p. 124.

19 PAV. Gatvinis Kuosinės kaimas (Vil-
niaus rajonas). [Vilnius], 1787. VUB RS F23–39

18 PAV. Gurstiškės kaimas (Skuodo rajo-
nas). Matomas kaimas, aptvertas tvora. 
[Skuodas], [XVIII a. pabaiga]. VUB RS F23–9
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šėlio žaismas. O štai ankstyves-
niuose XVI a. pabaigos Palen-
kės vaivadijos planuose kaimai 
dažniausiai vaizduojami plokšti 
dvimatėje erdvėje. Jie išreiškiami 
apskritimo ženklu, kurio viduje 
pateikiamas toponimas. Karto-
grafijos tyrinėtoja C. Delano-
Smith apskritimu žymimą gy-
venvietę sieja su nutolusiomis, 
izoliuotomis gyvenvietėmis43. 
Tačiau tradicija vaizduoti gy-
venvietes apskritimu būdinga ir 
gretimų Rusijos teritorijų senie-
siems žemėlapiams. V. Kivelson 
tokį gyvenviečių žymėjimą aps-
kritimu sieja ne su izoliacija, o 
veikiau su apsauga bei teritorijos 
kontrolės mechanizmu44. Tokie 
apskritimai erdvėje reiškė teri-
torijos kolonizaciją, o centrinei 
valdžiai skelbė apgyvendinimo 
mastus ir žemvaldžių turtus.

Planuose taip pat matome 
dvarų, palivarkų, vienkiemių, 
smuklių, gyvenviečių. Dvarus ir 
palivarkus dažniausiai vaizduo-
ja atokiau nuo kaimo stovintis 
pastatas su prierašu (lenk. dwor, 
folwark). 

43 DELANO-SMITH, Catherine. Signs on printed topographical maps, p. 563.
44 КИВЕЛЬСОН, Валери. Картографии царства, p. 129.

21 PAV. Antonovo kaimas (Baltarusija). 
[S. l.], 1838. VUB RS F23–106

20 PAV. Bažnytkaimis netoli Baisogalos 
(Radviliškio rajonas). [S. l.], 1753. VUB RS 
F23–2
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e) Susisiekimo objektai

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio lėšomis 1613 metais išleistame 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje rašoma: „Ši šalis iš visų 
pusių turi gerus neklaidžius ir lengvai važiuojamus kelis (priešingai kai 
kurių rašytojų nuomonei, kad į ją galima patekti tik žiemą), ir keliautojas, 
vykdamas iš Lenkijos, gali čia ateiti (kaip sakoma) nesušlapęs kojų.“45 Ti-
riant ankstyvąją LDK sausumos kelių raidą galima remtis valstybių diplo-
matų, pasiuntinių ir pirklių kelionių liudijimais, XIV a. Vokiečių ordino 
kronikomis, kuriose aprašyti žygiai ir keliavimo lietuvių žemėse sąlygos46. 

45 Kraštas ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etnografiniai aprašymai, p. 84.
46 ČELKIS, Tomas. Keliais po viduramžių Lietuvą. II: XIII–XV amžiaus pradžios karo žy-

gių sąlygos, p. 125.

22 PAV. Zamošės dvaras (Baltarusija) su matoma vienabokšte bažnyčia. [S. l.], 
1810. VUB RS F23–68

23 PAV. Kelių ir gyvenviečių tinklas Trakų paviete, Vievio apylinkėse (Elektrė-
nų savivaldybė). [S. l.], 1800. VUB RS F23–48
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Keliai taip pat yra vieni pagrindinių orientavimosi erdvėje objektų: jie 
minimi valdų inventoriuose ir vyskupijų vizitacijose. Akivaizdu, kad miš-
kingoje ir gana retai apgyvendintoje LDK teritorijoje kelių sistema labai 
priklausė nuo geografinių bei klimatinių sąlygų: kliūtimis tapdavo miš-
kai, upės, kalvos ir ypač pelkės, o dauguma kelių būdavo važiuojami tik 
žiemą47. Geri keliai jungdavo svarbiausius arba didesnius centrus, mažais 
vietinės reikšmės keliukais buvo susisiekiama tarp smulkių gyvenviečių. 
Tokį kelių tinklą matome ir rankraštiniuose kartografiniuose šaltiniuo-
se. Ankstyvuosiuose rankraštiniuose planuose ir žemėlapiuose dažniausiai 
nurodomi tik svarbiausi vieškeliai, kaip pagrindiniai orientyrai erdvėje. 
Kadastriniuose planuose dažnai nurodomi ir smulkesni vietiniai keliukai. 
Buvus gerai išplėtotą kelių tinklą rodo 1800 metų dalies Trakų pavieto že-
mėlapis, kuriame matome vieškelius (gościniec), pašto kelius (trakta pocz
towe) bei vietinius kelius (drogi pastykularne)48 (23 pav.). Tokiam gerai 
išplėtotam sausumos kelių tinklui susidaryti prireikė laiko.

47 Ten pat, p. 130.
48 Mappa powiatu Trockiego z sześciu parafii złożona, zrysowana w r[ok]u 1800mMę[sia]cu 

junii... [rankraštinis žemėlapis]. [S. l.], 1800. VUB RS F23–48.

24 PAV. Vytauto kelias (lenkų k. Droga 
Vytholthowa) Palenkėje. [S. l.], 1536. VUB RS 
F23–134

25 PAV. Sienos ženklas netoli 
Raigardo (Palenkė). [S. l.], [XVI a. 
II pusė]. VUB RS F23–135
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Keliai šaltiniuose dažniausiai vaizduojami viena arba dviem lygia-
grečiomis linijomis, brūkšniais, arba ištisinėmis linijomis. Senuosiuo-
se Palenkės vaivadijos planuose užfiksuotas vadinamasis Vytauto kelias 
(24  pav.). Kaip nurodo istorikas Tomas Čelkis, kunigaikščio Vytauto 
valdymo laikais klostėsi nauji valstybių politinių organizacijų nulemti 
keliai, kurie dažniausiai išliko gyventojų atmintyje kaip Vytauto keliai49. 
XVI a. antros pusės Knišino, Tikocino, Raigardo bei Goniondzo dvarų 
žemių valdų žemėlapyje prie kelio pavaizduotas valstybinės sienos žen-
klas – ilgas smailas stulpas netoli gyvenvietės (25 pav.).

Keliams dažnai kliūtimis tapdavo upės, per kurias būdavo statomi 
tiltai. Jų svarbą valstybės ekonominiam gyvenimui patvirtina gausiai 
LDK valdovų suteikiamos privilegijos bajorams ir miestiečiams staty-

ti tiltus bei rinkti iš važiuo-
jančiųjų muitus50. Seniausi 
tiltai buvo mediniai. Istori-
kas Laimontas Karalius iš-
skiria keturis medinių tiltų 
tipus: 1) tiltai iš atremtų į 
upės krantus medinių sijų, 
2) pontoniniai tiltai, statomi 
per dideles upes, 3) mediniai 
poliniai tiltai ir 4) „tvirtieji“ 
tiltai: su tvirtomis medinėmis 
arba mūrinėmis atramomis51. 
Daugelyje aptariamų ran-
kraštinių kartografinių šalti-
nių rinkinio planuose tiltai 
vaizduojami kaip atraminės 

49 ČELKIS, Tomas. Keliais po viduramžių Lietuvą. I: XIII–XV a. pirmosios pusės sausu-
mos kelių samprata, p. 62.

50 KARALIUS, Laimontas. Tiltai, pervažiuojamieji perkolai, kamšos, pagrandos, mediniai 
grindiniai, pylimai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sausumos keliuose XVI amžiu-
je. Lietuvos istorijos metraštis, 2008 metai, 2009, nr. 1, p. 8.

51 Ten pat, p. 9–10.

26 PAV. Kelių tinklas Aukštadvario domini-
konų Čižiūnų kaimo ir Tamašiavos palivar-
ko apylinkėse (Trakų rajonas). [Aukštadvaris] 
1818. VUB RS F23–35
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medinės konstrukcijos (27 pav.). Nemažai yra ir polinių tiltų. Atrodo, 
kad kai kurie poliniai tiltai pavaizduoti su atramomis (28 pav.).

Be tiltų, kartais matome kitokių perkėlų per upes arba klampynes. 
Šias vietas planuose žymėdavo užrašais – brasta (lenk. brod), kelto per-
kėla (lenk. promu przepływ). Viename XIX a. pradžios žemėlapyje moki-
nys netgi pavaizdavo plaustą, pririštą prie kranto (30 pav.).

Laukagalio kaimo žemių ribų plane pažymėtas dar vienas įdomus 
persikėlimo per klampias vietas įrenginys – žemgrinda (lenk. grobla): 
nedidelis trimis brūkšnių eilėmis pažymėtas kelio ruožas, aiškiai išsiski-
riantis iš kitos kelio linijos (31 pav.). Žemgrindos – tai žemės pylimai, 
kartais papildomai iš viršaus sutvirtinti medžių šakomis arba akmeni-
mis, dažniausiai įrengiami klampiose vietovėse52. Taip pat galima spėti, 

52 Ten pat, p. 19.

27 PAV. Atraminis tiltas per Mėtos upę 
(Palenkė). [S. l.], [XVI a. II pusė]. VUB RS 
F23–135

28 PAV. Polinis tiltas su atramo-
mis (?) per Vilnelės upę Vilniuje. 
[Vilnius], 1799. VUB RS F23–58/5

29 PAV. Brasta šalia kunigaikščių Ogins-
kių žemių (Baltarusija). [S. l.], [1789–
1790]. VUB RS F23–100

30 PAV. Keltas per upę. [S. l.], [XIX a.]. 
VUB RS F23–146
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kad dviejuose rinkinio planuose yra pavaizduotos medgrindos – rąstais 
arba akmenimis grįstas kelias per pelkę, kuris galėdavo driektis ne vieną 
kilometrą. Planuose medgrindos vaizduojamos tam tikrą kelio ruožą pa-
žymėjus trumpais skersiniais brūkšniais (32 pav.).

f) Istoriniai ir  
kultūriniai objektai

Planuose bei žemėlapiuose dažnai būna įvairių istorinių ir kultūrinių 
objektų, kurie nėra originali kraštovaizdžio detalė, bet žmogaus veiklos 
rezultatas. Labiausiai aplinkinį peizažą įvairina piliakalniai, pilkapiai ir 
kitokie dideli dirbtiniai objektai. Aptariamo rinkinio planuose pasitaiko 
piliakalnių atvaizdų. Jie dažnai vaizduojami kaip kalvos ir kalnai – vie-
no arba grupės kalvų su plokščia viršūne perspektyvinis vaizdas. Dau-
giausia piliakalnių pavaizduota jau minėtame 1800 metų Trakų pavieto 
plane. Jame matome ištisas piliakalnių grupes prie Neries ir Vokės upių 
(33 pav.).

Be piliakalnių, planuose vaizduojami įvairūs žmogaus sukurti ar-
chitektūriniai objektai. Įvairių konfesijų bažnyčios bei vienuolynai yra 
neatsiejama buvusių LDK žemių kraštovaizdžio dalis. Aptariamame 
rinkinyje yra išlikę Vilniaus, Gardino, Slanimo, Minsko ir Polocko 

31 PAV. Žemgrinda prie Laukagalio 
kaimo (Kaišiadorių rajonas). [S. l.], 
[1785]. VUB RS F23–10

32 PAV. Medgrinda Naujininkų vals-
čiuje, Veliuonos seniūnijoje. [S. l.], 
1753. VUB RS F23–16
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bernardinų vienuolynų detalūs 
geometriniai 1799–1806 metų 
planai, parengti šių vienuolynų 
parapinių mokyklų mokinių. 
Vaizduodami miestus, planų 
kūrėjai panoramoje dažnai iš-
ryškindavo juose esančias baž-
nyčias. Jas vaizduodavo pastatai 
su kryžiais viršuje, dažnai aukš-
čiu išsiskiriančiais iš bendro 
miesto vaizdo. Bažnyčios pie-
šiamos tokiu pat stiliumi, kaip 
ir kiti tame plane pavaizduoti 
geografiniai objektai (plokšti, 
vaizdingi arba tiesiog simbo-
liai). Bažnyčių pastatai gali būti 
neidentifikuojami bendroje 
miesto panoramoje arba turėti 
specialių, konkrečiai religinei 
konfesijai arba konkrečiam ar-
chitektūriniam stiliui būdingų 
ženklų (katalikų arba stačiati-
kių kryžiai, vienabokštis arba 
dvibokštis fasadas, kita). Kaimų 
ir kitų gyvenviečių bažnyčios 
vaizduojamos atskiru pastatu su 
kryžiumi viršuje. Be bažnyčių, 
kartais planuose galima maty-
ti kapinių supamas koplyčias 
arba pakelės kryžius. Įdomus 
yra XVIII  a. pabaigos planas, 
kuriame vaizduojamos Vilniaus 
dominikonams ir kunigaikš-
čiams Oginskiams priklausiusių 

33 PAV. Piliakalnių grupė prie Neries. [S. 
l.], 1800. VUB RS F23–48

34 PAV. Piliakalnis pamiškėje. [S. l.], 
[XIX a. pradžia]. VUB RS F23–149

35 PAV. Šv. Stepono bažnyčia Vilniuje. 
[Vilnius], [XVIII a. pabaiga]. VUB RS F23–155
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žemių ribos53. Jame nupieštos žydų 
ir totorių kapinės, kurias vaizduoja 
kitokia negu katalikų kapinėse ant-
kapių statymo tradicija (36 pav.). 

Dar vienas objektas, dažnai 
aptinkamas kartografiniuose šalti-
niuose,  – vandens ir vėjo malūnai. 
Ankstyvuosiuose planuose dažniau-
siai vaizduojami vandens malūnai 
(37  pav.). Jie nupiešti vaizdžiai, iš 
perspektyvos arba plokšti, priklau-

somai nuo kitų plane vaizduojamų objektų tipo. Dažniausiai juos mato-
me šalia smuklių, perkėlų, sankryžose arba šalia didelių miestų. Vandens 
malūnus piešdavo kaip pastatus su vandens ratu šalia. Ilgainiui, karto-
grafijos objektams įgaunant geometrinius simbolius, vandens malūnus 
imta vaizduoti tiesiog vandens rato simboliu, šalia kurio kartais nurodyta 
konkreti jo buvimo vieta. Kartais malūnai žymimi apskritimu su tašku vi-
duje arba apie malūno buvimą skelbia užrašas (lenk. mlyn). Vėjo malūnus 
vaizduodavo rečiau (38 pav.). Dažniausiai tai sausumoje stovintis kūgio 
formos pastatas su įrengtais sparnais viršuje.

53 [Mappa rozgraniczenia majętności XX dominikanów Wileńskich z dobrami xiąząt Ogińskich 
w pow. Pruzańskim] [rankraštinis planas]. [S. l.], [1789–1790]. VUB RS F23–100.

36 PAV. Totorių kapinės prie Vardo-
mičių dvaro (Baltarusija). [S. l.], [1789–
1790]. VUB RS F23–100

37 PAV. Vandens malūnas netoli Go-
niondzo dvaro (Palenkė). [S. l.], [1545–
1564]. VUB F23–131

38 PAV. Stiebinis vėjo malūnas Za-
bielų dvaro (Baltarusija) apylinkėse.  
[S. l.], 1807–1808. VUB RS F23–112/7
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Kadastriniuose planuose labai svarbūs objektai yra valdas atskiriantys 
riboženkliai. Pirmos privačios žemėvaldos ribos dažniausiai atitikdavo 
geografinius objektus (miškas, ežeras upė, kita), tačiau ilgainiui atsirado 
poreikis sukurti dirbtinus riboženklius (pažymėti medžiai, akmenys su 
iškaltais ženklais, supilti kapčiai)54. Iš kitų įdomesnių objektų, kuriuos 
pavyko rasti planuose, galėtume paminėti Ušačio miesto 1792 metų 
plane pavaizduotą šulinį centrinėje turgaus aikštėje ir paukščių lizdus 
miesto pakraštyje55 arba Minsko bernardinų vienuolyno 1806 metų 
plane pavaizduotą saulės laikrodį56.

IŠVADOS

Senojoje kartografijoje aptinkamų ženklų ir simbolių tyrimai yra labai 
svarbūs vietovės istoriniam kraštovaizdžiui pažinti bei kartografijos šal-
tinio kūrėjo pasaulėžiūrai suvokti. 

Straipsnyje analizuojami Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraš-
čių skyriuje Žemės planų fonde saugomi rankraštiniai XVI a. pabaigos–
XIX a. pirmos pusės žemių planai ir žemėlapiai. 

Aptariamą kartografinį rinkinį sudaro privačių ir bažnytinių valdų 
atribojimo dokumentai, kadastriniai žemių planai, įvairių mokyklų 
mokinių piešimo darbai arba didelio mastelio žemėlapiai, fiksuojantys 
teritorinį administracinį suskirstymą. Kadastriniuose ir valdų matavimų 
planuose ir brėžiniuose daugiausia dėmesio skiriama valdų riboms ir 
riboženkliams (kapčiams, medžiams, akmenimis). Tokiuose kartografi-
niuose šaltiniuose daug dėmesio skiriama vietovės reljefui (vaizduoja-
mi miško ir dirbamos žemės plotai, vandens telkiniai), gyvenviečių ir 
kelių tinklams; neretai pridedami labai tikslūs inventoriniai duomenys 
apie atskirus sklypus, jų savininkus bei turimą turtą. Miestų planuose  

54 ČELKIS, Tomas. Žemių ribų ženklinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI 
amžiuje. Liaudies kultūra, nr. 4, 2013, p. 17–19.

55 Mappa miasta Uszacza z przyległościami... [rankraštinis planas]. [S. l.], 1792. VUB RS 
F23–110.

56 Mappa całego placu XX bernardynow Minskich z klasztorem i innym zabudowaniem do 
niegoż nalezącym... [rankraštinis planas]. [Minskas], 1806. VUB RS F23–94_3.
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daugiausia dėmesio skiriama gatvių tinklui, kartais labai kruopščiai pa-
teikiami vaizduojamo kvartalo pastatų planai. Topografiniai mokinių 
piešimo darbai pasižymi tikslumu ir kruopštumu (pavyzdžiui, upėje 
vaizduojamas plaustas arba paukščių lizdai medžiuose). 

Rankraštiniuose planuose randami objektai gali būti skirstomi į hidro-
grafinius (upės, ežerai, balos, tvenkiniai) reljefo formų (aukštumos, lygu-
mos, įdubos, grioviai, salos, slėniai, kalvos), žemės dangos (miškai, girios, 
parkai, raistai, pelkės, dirvonai, ganyklos), gyvenamųjų vietų (miestai, 
kaimai, smuklės, viensėdžiai, dvarai, palivarkai, sodybos, bažnytkaimiai), 
susisiekimo objektus (keliai, vieškeliai, lieptai) bei istorinius ir kultūri-
nius objektus (piliakalniai, pilkapiai, pakelės kryžiai, koplytstulpiai, mal-
dos namai, malūnai, kapinės). Visų objektų vaizdavimą galima skirstyti 
į vaizdinį ir geometrinį, aiškią ribą tarp jų labai sunku tiksliai nustatyti. 
Ankstyvuosiuose planuose ir žemėlapiuose objektai dažniausiai būdavo 
vaizduojami ikonografiškai tiksliai, kad net neraštingam žiūrovui iškart 
taptų aišku, kokį objektą kūrėjas norėjo pavaizduoti. Objektus vaizduoda-
vo plokščiai arba su perspektyva, dažniausiai jų padėtis atitikdavo vaizdą 
„iš paukščio skrydžio“. Kuo vėlesni kartografiniai šaltiniai, tuo mažiau 
vaizdingų piešinių juose lieka, o simboliai ir ženklai įgauna vis daugiau 
griežtų geometrinių formų, atsiranda ženklų, spalvų paaiškinimai. 
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HISTORICAL LANDSCAPE OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 
IN THE MANUSCRIPT LAND PLANS FROM VILNIUS UNIVERSITY 

LIBRARY (15TH – THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURIES)
Valentina Karpova-Čelkienė

S u m m a r y

One of the most important roles in acknowledgement of historical landscape of the Grand 
Duchy of Lithuania (hereafter – GDL) goes to historical cartography and maps or plans of 
local territories. Old manuscript cartographical sources are also unique in understanding 
the world-view of map creators and their ability to depict surrounding world in the two-
dimensional form. Manuscript plans and schemes of different lands, villages and towns of 
the former GDL, discussed in this article, are kept in the Vilnius University Library Manu-
script Department’s Land Plans Collection. These documents are unique monuments of 
the historical geography of the GDL, reflecting 16th–19th century landowning processes 
and social dynamics. Cartographical marks and symbols sketched in maps or plans are the 
main reflection of this territory’s old landscape. 

The article analyses original map marks and signs. The first part of the article pres-
ents and describes  manuscript collection of the Vilnius University Library; in the second 
part – the main attention is given to the content of manuscript cartography – research of 
hydrographical (system of rivers, lakes, etc.), relief (hills, ditches, valleys, etc.), land (for-
ests, parks, swamps, feeds, etc.) settlement (cities, villages, inns, estates, etc.), communica-
tion (road system, bridges) and historical-cultural (mounds, religion architecture, mills, 
cemeteries, etc.) geographical objects. 





Indrė Saudargienė
V U  b i b l i o te ko s  Mo k s l in i ų  t yr imų  ir  p ave l d o 

r in kin i ų  c entro  R e tų  sp au d in i ų  s kyri us
in d re .trapnaus k a i te @ m b.v u . l t

Plauto ir Terencijaus veikalai  
Vilniaus universiteto bibliotekoje: 

egzempliorių kilmė, saugojimo 
ir funkcionavimo istorija1

Straipsnyje aptariami romėnų dramaturgų Plauto ir Terencijaus veikalai, saugomi Vilniaus 
universiteto bibliotekoje (toliau VU biblioteka) Retų spaudinių skyriuje. Chronologinės 
leidimų ribos XVI–XIX a. Apžvelgiama kiekybinė ir kokybinė knygų rinkinių charakteris-
tika, senosios Lietuvos institucinės ir asmeninės bibliotekos, kuriose buvo ar galėjo būti šių 
Antikos autorių knygų, knygose esantys komentarai bei svarbiausi to meto Europos filolo-
gai, rašę komentarus. Trumpai aptariama ir Antikos autorių recepcija XVI–XVIII a. jėzui-
tų švietimo sistemoje ir Vilniaus universitete. Atliktas tyrimas turėtų padėti geriau suprasti 
romėnų komediografų reikšmę, jų kūrinių tikslą ir vietą didikų, karalių, mokslo žmonių 
bibliotekose, Vilniaus jėzuitų kolegijoje (akademijoje), bus naudingas tyrinėtojams, nagri-
nėjantiems Antikos autorių recepciją Lietuvoje, jų statistiką Lietuvos bibliotekose.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: Plautas, Terencijus, komedija, Antika, drama, leidėjas, 
proveniencijos, biblioteka, humanistai, komentarai

Antikos autorių veikalai sudarė didžiąją dalį spaudinių, išleistų XVI–
XVIII a. visoje Europoje. Tai lėmė Renesanso epocha, kurioje antikinės 
literatūros ir kultūros, senųjų kalbų (graikų ir lotynų) mokymasis tapo 
idėjiniu ir intelektiniu šios epochos pagrindu. Buvo leidžiami Aristote-
lio, Platono, Aischilo, Sofoklio, Euripido, Herodoto, Ksenofonto, Ovi-
dijaus, Vergilijaus, Cezario, Livijaus, Plauto, Terencijaus ir kt. kūriniai. 
Antikos autorių veikalai turėjo didžiulę reikšmę platinant ir stiprinant 
Lietuvoje humanitarines Renesanso idėjas. 

1 Šis straipsnis yra parengtas pagal 2013 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete 
apgintą magistro darbą Plauto ir Terencijaus leidiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje: 
leidyba, sklaida, edukacija (darbo vadovė prof. habil. dr. E. Ulčinaitė).
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Antikos autorių, tarp jų Plauto ir Terencijaus, kūrybą Lietuvoje yra 
tyrinėję nemažai mokslininkų. Didelis indėlis į antikinių autorių ty-
rinėjimus priklauso Vilniaus universiteto profesoriui Jonui Dumčiui, 
kuris paliko nemažą mokslinį ir literatūrinį palikimą. VUB Rankraščių  
skyriuje saugomą mokslinį profesoriaus palikimą sudaro vertimai, straips-
niai, recenzijos, studijos, pranešimai. J. Dumčius buvo vienas iš produk-
tyviausių antikinės literatūros vertėjų. Jis išvertė visas Plauto ir Terencijaus 
komedijas, iš kurių publikuotos tik kelios2. Ypatingą vietą rankraštiniame 
J. Dumčiaus palikime užima ištisi klodai nepublikuotų komedijų vertimų3. 
Tai vieninteliai lietuviškai paskaitomi Plauto ir Terencijaus kūriniai. Keletas 
profesoriaus publikuotų straipsnių4 leidžia susidaryti platesnį vaizdą apie 

2 Plautas. Amfitrionas. Iš Komedijos. Vilnius: Vaga, 1970, p. 317–398; Antikinės kome
dijos. Sudarė D. Dilytė. Vilnius: Vaga, 1989, p. 505–557; Belaisviai. Literatūra, 2007, 
nr. 49 (3), p. 108–150. Leidinyje Antikinės komedijos yra publikuotos kelios kitų vertėjų 
išverstos komedijos: A. Dambrausko „Vergas apgavikas“, „Karys pagyrūnas“, „Broliai“ 
ir A. Churgino „Dvyniai“. DUMČIUS, Jonas. Iš rankraščių palikimo: straipsniai. Sudarė 
A. Kučinskienė. Vilnius: Aidai, 2012. 287 p.

3 Plautas, Asinarija, 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–239; Plautas, Aulularia (I re-
dakcija), 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–258; Plautas, Puodynė, 1950, VUB 
Rankraščių skyrius, F220–259; Plautas, Bakchidės, 1950, VUB Rankraščių skyrius, 
F220–240; Plautas, Dėžutė (I–II redakcijos), 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–
243/244; Plautas, Duonvabalis (I–II redakcija), 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–
245/246; Plautas, Epidikas, 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–247; Plautas, Ka
rys pagyrūnas (I redakcija), 1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–248; Plautas, Karys 
pagyrūnas (II redakcija), 1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–249; Plautas, Kasina 
(I redakcija), 1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–250; Plautas, Kasina (II redakcija), 
1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–251; Plautas, Laukinis, 1958, VUB Rankraščių 
skyrius, F220–252; Plautas, Lynas, 1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–253; Plau-
tas, Persas, 1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–254; Plautas, Pirklys, 1950, VUB 
Rankraščių skyrius, F220–255; Plautas, Pseudolas, 1950, VUB Rankraščių skyrius, 
F220–256; Plautas, Pūnas, 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–257; Plautas, Stichas, 
1958, VUB Rankraščių skyrius, F220–260; Plautas, Tripinigė, 1958, VUB Rankraščių 
skyrius, F220–261; Terencijus, Andrietė, 1959, VUB Rankraščių skyrius, F220–264; 
Terencijus, Broliai (I–II redakcija), 1950, VUB Rankraščių skyrius, F220–265/266; 
Terencijus, Eunuchas, 1959, VUB Rankraščių skyrius, F220–264; Terencijus, Formio
nas, 1959, VUB Rankraščių skyrius, F220–264; Terencijus, Pats save baudžiąs, 1959, 
VUB Rankraščių skyrius, F220–264; Terencijus, Uošvė, 1959, VUB Rankraščių skyrius, 
F220–264. DUMČIUS, Jonas. Iš rankraščių palikimo, p. 288–289.

4 DUMČIUS, Jonas. Vergų vaidmens Plauto komedijose klausimu. Literatūra, 1960, nr. II, 
171–188 p.; Ar Naujoji Atėnų komedija buvo tipų komedija? Literatūra, 1974, nr. XVI, 
p. 17–21; Dėl Terencijaus Brolių užbaigos. Iš Iš rankraščių palikimo, p. 124–127.
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senąją romėnų komediją, jos santykį su graikiškais komedijų originalais. 
Romėnų komediografų kūrybą Lietuvoje taip pat tyrinėjo Marcelinas Roč-
ka, kuris apžvelgė Terencijaus vaidmenį Sarbievijaus kūryboje5. Paulius Ra-
bikauskas aptarė Plauto ir Terencijaus kūrybą Vilniaus universiteto istorijos 
kontekste6. Vanda Zaborskaitė analizavo romėnų dramaturgus mokyklinio 
jėzuitų teatro veikloje7. Prie antikinių komedijų pažinimo prisidėjo ir Dalia 
Dilytė, bendrais bruožais supažindinusi su ankstyvaisiais romėnų rašytojais 
antikinės literatūros raidoje8. Profesorė Eugenija Ulčinaitė aptarė Antikos 
autorių leidimus Lietuvoje, jų skaitymo ir komentavimo tradiciją jėzuitų 
mokymo sistemoje, Plauto ir Terencijaus komedijų imitaciją mokykliniame 
jėzuitų teatre9. Antikos autorių veikalų įsigijimo, platinimo, įtvirtinimo Lie-
tuvoje būdus tyrinėjo Levas Vladimirovas, Daiva Narbutienė10.

Straipsnio tikslas – ištirti Plauto ir Terencijaus veikalų, saugomų 
VUB Retų spaudinių skyriuje, leidybos duomenis, išskiriant knygas 
pagal jų leidimo vietas, parengimo kokybę, tipografinius ypatumus, ko-
mentavimo pobūdį, bei nustatyti, kokiose asmeninėse ar institucinėse 
bibliotekose buvo dramaturgų veikalai, kas buvo šių knygų savininkai.

Vilniaus universiteto bibliotekoje yra 72 Plauto ir Terencijaus lei-
dinių egzemplioriai, iš kurių 32 yra XVI amžiaus, 21 – XVII amžiaus, 

5 ROČKA, Marcelinas. M. K. Sarbievijus apie tragediją ir komediją. Literatūra, 1970, 
nr. XII (1), p. 105–122.

6 RABIKAUSKAS, Paulius. Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai. Vilnius: Aidai, 2002.
7 ZABORSKAITĖ, Vanda. Prie Lietuvos teatro ištakų: XVI–XVIII a. mokyklinis teatras. Vil-

nius: Mokslas, 1981.
8 DILYTĖ, Dalia. Antikinė literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
9 ULČINAITĖ, Eugenija. Antikos autoriai XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilniaus universiteto bi

bliotekos metraštis, 1993, p. 75–91; Europos humanistų knygos Lietuvoje (XVI–XVIII a.).  
Iš Vilniaus universiteto bibliotekos metraštis, 1999, p. 41–51; Mokyklinis jėzuitų teatras – 
politinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatro dalis. Literatūra, 2004, nr. 46 (3), 
p. 75–84; Humanitariniai mokslai jėzuitų švietimo sistemoje. Literatūra, 2007, nr. 49 
(3), p. 96–107.

10 VLADIMIROVAS, Levas. Georgijaus Albinijaus knygų kolekcijos likimo klausimu. 
Bib liotekininkystės ir bibliografijos klausimai, 1965, t. 4, 217–224 p.; Knygos istorija. 
Vilnius: Mokslas, 1979; NARBUTIENĖ, Daiva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos loty
niškoji knyga XV–XVII a. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004; 
XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2002; XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 1998.
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13  – XVIII amžiaus, 6 – XIX amžiaus11. Inkunabulų fonde nėra nė 
vieno išlikusio Plauto ir Terencijaus leidinio. Pasak Nojaus Feigelma-
no, viena ankstyviausiojo spaudos laikotarpio Plauto knyga (Comoediae. 
Treviso, 1482) iki Pirmojo pasaulinio karo buvo Vilniaus viešojoje bi-
bliotekoje, tačiau 1915 m., artėjant kaizerinės Vokietijos kariuomenei 
prie Vilniaus, knyga drauge su kitomis retomis knygomis buvo evakuota 
į Rusiją12. Nėra išlikusio ir kadaise VUB buvusio Terencijaus veikalo 
(Comoediae. Milano, 1483), Vilniaus universiteto bibliotekos XIX  a. 
pradžios egzempliorius šiuo metu saugomas Ukrainos MAB13. Trys 
romėnų komediografų knygos yra defektinės, tiksli jų leidimo vieta ir 
data nenustatyta, bet jos priskiriamos prie XVI a. pabaigos leidinių. Vie-
nuolikai leidinių trūksta antraštinių lapų su leidybiniais duomenimis. 
Tokiu atveju šie duomenys paimti iš spaudinio gale esančio kolofono. 
Tarp VUB esančių dramaturgų leidinių yra 10 paleotipų, 2 leidiniai, 
išleisti garsiojoje Nyderlandų spaustuvininkų Plantenų leidykloje, 2 lei-
diniai, išleisti Aldų leidykloje Venecijoje, 1 išleistas Elzevyrų spaustuvėje 
Amsterdame, 13 Bibliotheca Academiae Vilnensis (toliau BAV) fondo 
knygų, buvusio VUB direktoriaus L. Vladimirovo pastangomis 1956–
1959 metais sugrįžusių į VUB Retų spaudinių skyrių iš tuomečio Le-
ningrado, Kijevo bei Charkovo bibliotekų14. BAV fonde rastos XIX a. 
knygos pasižymi daugiaegzemplioriškumu (6, 7, 9 egzemplioriai).

Vilniaus akademijos spaustuvėje romėnų komediografai nebuvo išleis-
ti nė karto, vyrauja užsienyje leistos knygos. Daugiausia Plauto ir Teren-
cijaus knygų buvo išleista Vokietijos miestuose (28 leidiniai), tapusiuose 
svarbiausiais knygų leidybos centrais: Leipcige, Kelne, Vitenberge, Halėje, 
Cveibriukene, Heidelberge, Augsburge; Nyderlanduose (13  leidinių)  – 

11 Šis kiekis nėra galutinis, nes Retų spaudinių skyriaus fondai kartais pasipildo vienu kitu 
leidiniu.

12 FEIGELMANAS, Nojus. Lietuvos inkunabulai. Vilnius: Vaga, 1975, p. 463.
13 Ten pat, p. 468–469.
14 1956–1959 m. L. Vladimirovas inicijavo vertingų senojo Vilniaus universiteto knygų 

kolekcijų grąžinimo akciją. Tuomet buvo sugrąžinta apie 18 tūkst. senųjų leidinių, kurie 
1835–1844 m. dėl carinės valdžios represijų buvo išvežti į Rusijos ir Ukrainos biblio-
tekas. Žr. Vetera reducta: katalogas. Sudarė I. Kažuro, E. Grigonis. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2012, p. 15–23.
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Amsterdame, Leidene, Roterdame; Belgijoje (7 leidiniai) – Antverpene; 
Italijoje (7 leidiniai) – Venecijoje, Milane; Prancūzijoje (7 leidiniai) – 
Strasbūre, Lione, Paryžiuje; Šveicarijoje (3 leidiniai) – Bazelyje, Ciuriche; 
Lietuvoje (3 leidiniai) – Vilniuje; Jungtinėje Karalystėje (1 leidinys) – 
Londone. Visi leidiniai Lietuvoje leisti Juozapo Zavadzkio (1781–1838) 
įsteigtoje spaustuvėje. Šis spaustuvininkas savo kruopščiai parengtais lei-
diniais atkreipęs Vilniaus universiteto dėmesį, gavo oficialų universiteto 
spaustuvininko vardą ir teisę spausdinti universiteto leidinius Lietuvoje. 
Pažymėtina, jog J. Zavadzkis Plauto komedijas buvo išleidęs atskirai po 
vieną komediją, kas buvo reta užsienio spaustuvėse leistuose veikaluose. 
Vilniaus akademijos spaustuvė (1575–1805) taip pat leido Antikos auto-
rių veikalus, bet apsiribojo tik Cicerono, Salustijaus, Vergilijaus, Ezopo, 
Nepoto, Senekos, Horacijaus kūriniais15.

Kalbos požiūriu dominuojanti knyga buvo lotyniška (58 leidiniai), 
tačiau pasitaiko ir vertimų į prancūzų (5 leidiniai), vokiečių (1 leidinys), 
italų (1 leidinys), toskanų ir lotynų kalbas (1 leidinys). Esama leidinių 
ir su lygiagrečiu tekstu keliomis kalbomis: lotynų–olandų–prancūzų 
(3  leidiniai), lotynų–prancūzų (1 leidinys), lotynų–vokiečių (1 leidi-
nys). Dramaturgų veikalų vertimai buvo skirti ne intelektualiems hu-
manistams, kurie lotynų ir graikų autorius skaitė originalo kalbomis, 
o paprastiems skaitytojams, platiesiems visuomenės sluoksniams (ba-
jorams, miestiečiams). Lygiagrečiai leidžiami lotyniškieji tekstai buvo 
kaip autentiški lotynų kalbos ir klasikinio stiliaus pavyzdžiai, lotyniškų-
jų sentencijų, aforizmų, erudicijos šaltinis, o vertimai į kitas kalbas buvo 
suprantami kaip literatūra individualiam skaitymui ir savišvietai. 

Leidinių parengimo kokybe ir tipografiniais ypatumais išsiskyrė 
Leipcigo miestas, nuo 1481 m. tapęs knygų spausdinimo ir prekybos 
centru Vokietijoje. Leipcigas XVI a. antroje–XVII a. pirmoje pusėje 
buvo vienas labiausiai lietuvių studentų lankomų centrų. Leipcigo uni-
versitete studijavo žymiausių Lietuvos didikų sūnūs: 1536 m. čia mokėsi  

15 ČEPIENĖ, Konstancija; PETRAUSKIENĖ, Irena. Vilniaus akademijos spaustuvės leidi
niai 1576–1805. Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademijos centrinė biblioteka, 1979, 
p. 511–540.
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Abraomas Kulvietis, 1552 m. Jokūbas Sapiega, 1563 m. Juozas Vala-
vičius, 1564 m. Martynas Sapiega, 1567 m. Jurgis Sapiega, 1570 m. 
Leonas Sapiega bei Jurgis, Albertas, Stanislovas Radvilos, 1601 m. Kris-
tupas Radvila, 1624 m. Jonušas Radvila ir kt.16 Užsienyje studijuojantis 
jaunimas grįždamas iš studijų parsiveždavo knygų. Tai buvo vienas iš 
pirmųjų galimų kelių romėnų dramaturgų kūriniams patekti į Lietu-
vą. Vienas žymiausių Leipcigo spaustuvininkų buvo leidėjas Valentinas 
Bapstas (Valentin Bapst, ?–1556), 1541 m. įkūręs savo spaustuvę. Jo 
leidiniai tuo metu garsėjo kaip vieni gražiausių, puikaus meninio api-
pavidalinimo, aukšto tipografinio lygio. VUB saugoma viena Plauto 
knyga17, išleista šio garsaus spaustuvininko, bei penki Terencijaus lei-
diniai18, išleisti kitų žymių Leipcigo spaustuvininkų: Jakobo Barvaldo 
(Jacob Bärwald, veikė 1539–1570); Johano Bejerio (Johann Beyer, 
1551–1596); Laurencijaus Sigismundo Kornerio (Lorentz Sigismund 
Corner, veikė 1666) ir kt. Vieni leidiniai puošti dvispalviais antraštiniais 
puslapiais, meniškais inicialais, vinjetėmis, kiti įrišti į medinius viršelius, 
aptrauktus oda, pergamentu su ornamentiniais, auksintais įspaudais. 

XVI a. Leidene išsivystė stipri spausdinimo ir leidybos pramonė. Tuo 
metu šiame mieste gyveno garsusis spaustuvininkas Kristoforas Plante-
nas (Christophe Plantin, 1514–1589), o jo mokinys Liudvikas Elze-
vyras (Louis Elzevir, 1540–1617) įkūrė didžiausią spaustuvę Leidene, 
kurios veiklą vėliau tęsė jo palikuonys iki 1712 m. Kitas garsus Leideno 
spaustuvininkas Pranciškus Rafelengijus (Frans van Ravelingen, 1539–
1597) po savo uošvio K. Planteno mirties vadovavo jo įkurtai spaus-
tuvei. Jo leidiniai pasižymėjo aukštu moksliniu lygiu, o tai į Leideno 
miestą patraukė prancūzų mokslininką, vertėją Juozapą Justą Skaligerį 
(Joseph Justus Scaliger, 1540–1609), kuris plėtojo klasikinės Graikijos 
ir senovės Romos istorijos problematiką. Leideno universitetas, įkur-
tas 1575 m., traukė ir lietuvių studentus. 1631 m. čia mokytis atvyko  

16 BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV–XVIII amžiais. Či-
kaga: Lituanistikos instituto leidykla, 1987, p. 25.

17 Comoediae VI..., 1549 (šifras II 1280).
18 Comoediae sex..., 1546 (šifras BAV 34.3.22b/1), Comoediae sex..., 1579; 1588 (šifrai II 

1439; BAV 34.3.23), Comoediae sex ex recensione Heinsiana..., 1680 (šifras III 7746).
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Jonušas Radvila, 1635 m. Teodoras Oginskis ir Jonas Rudamina, 
1641 m. Kristupas Pacas, 1643 m. Jeronimas Pacas, 1650 m. Marty-
nas Oginskis19. VUB saugomas Leidene išleistas Plauto komedijų rin-
kinys20, kurio kreipimesi į skaitytoją komentarų autorius Johanas Dūsa 
(Johan van der Does, 1545–1604) aiškina sumanyto kūrinio svarbą, 
nurodo antikinių kūrinių komentarų vertę.

VUB yra po vieną Plauto21 ir Terencijaus22 leidinį, išleistą vieno 
žymiausių Europos leidėjų – prancūzų kilmės Antverpeno spaustuvi-
ninko, garsaus leidėjo ir knygrišio Kristoforo Planteno. Turimas Plau-
to leidinys – tai visų komedijų rinkinys, žymaus Europos humanisto, 
prisidėjusio prie Antikos studijų atgaivinimo Vokietijoje, Joachimo Ka-
merarijaus (Joachim Camerarius der Ältere, 1500–1574) kruopščiai pa-
rengtas ir sutvarkytas, taip pat papildytas jo mokinio, vengrų humanisto 
Johano Sambuko (János Zsámboky, 1531–1584) 200-ais eilučių, kurių 
ankstesniuose leidimuose nebuvo. Ši Plauto knyga priklausė istorikui 
ir kartografui, kolekcininkui Joachimui Leleveliui (Joachim Lelewel, 
1786–1861). Dar vienas produktyvumu pasižymėjęs Antverpeno lei-
dėjas Johanas Stelsijus (Ioannes Steelsius, 1500–1562) spausdino loty-
nų, prancūzų, ispanų, kartais flamandų kalbomis didaktines, religines 
knygas, Antikos autorius (iš viso išleido mažiausiai 332 leidinius). Pas 
J. Stelsijų dirbo garsus knygų dailininkas Piteris Huysas (Pieter Huys, 
apie 1519–apie 1584). VUB saugomame šio leidėjo išleistame Terenci-
jaus veikale23 didžioji dalis inicialų ir iliustracijų su vaidinimo scenomis 
yra išpjautos. 

Bazelio miestas pasižymėjo intensyvia prekybine ir intelektine veikla, 
čia XVI a. studijavo nemažai Lietuvos didikų vaikų. Universitete pirma-
sis studijavęs lietuvis įrašytas 1563 m. – tai Vitebsko vaivadaitis Jonas 
Kiška; 1590 m. čia atvyko Jonas Skuminas (Tiškevičius), Lukas ir Jurgis 
Masalskiai, 1596 m. Jurgis Radvila ir Jonušas Radvila, 1599 m. Brastos 

19 BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV–XVIII amžiais, p. 29.
20 Latinae comediae..., 1589 (šifras III P 352).
21 Comoediae viginti..., 1566 (šifras Lelev. 3486).
22 Sententiae Ciceronis, Demosthenis, ac Terentii..., 1564 (šifras III P 289).
23 Comoediae omnes..., 1540 (šifras II 42).
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vaivadaitis Mikalojus Zenkevičius24. Pirmasis Bazelio spausdintus leidi-
nius išgarsino Johanas Amerbachas (Johann Amerbach, 1440–1513), 
įkūręs čia spaustuvę ir leidęs aukšto estetinio lygio, kruopščiai Bazelio 
universiteto profesorių suredaguotus, daugiausia mokslinius humanis-
tinius leidinius. Tą pačią tradiciją tęsė ir kitas žymus spaustuvininkas 
Johanas Frobenas (Johann Froben, 1460–1527), vėliau jo sūnus Hie-
ronimas Frobenas (Hieronymus Froben, 1501–1563) su svainiu Niko-
lajumi Episkopijumi (Nicolaus Episcopius, 1501–1564). Šios leidyklos 
idėjinis vadovas ir redaktorius buvo didysis humanistas, filosofas, teolo-
gijos mokslų daktaras Deziderijus Erazmas Roterdamietis (Desiderius 
Erasmus Roterodamus, 1469–1536)25. Frobenų spaustuvė daug dėme-
sio skyrė estetiniam knygų apipavidalinimui, į darbą įtraukė geriausius 
to meto specialistus, pavyzdžiui, vokiečių dailininką Hansą Holbeiną 
(Hans Holbein der Jüngere, 1498–1543). VUB saugoma viena žymiojo 
Erazmo Roterdamiečio parengta ir šioje spaustuvėje išleista Terencijaus 
knyga26 su puikiais medžio raižiniais – inicialais su stilizuotomis So-
krato, Aleksandro ir Diogeno figūromis. Taip pat ir viena Plauto kny-
ga27, išleista spaustuvininkų Johano Hervageno (Johann Herwagen, 
1497–1558) ir Bernardo Brando (Bernhard Brand, 1525–1594), jos 
komentarus parengė garsus mokslininkas, antikinės literatūros žinovas 
J. Kamerarijus. Ši knyga įrišta į baltą odą su ornamentiniais įspaudais, 
kietviršiuose įspaustos plokštelės su scena iš Biblijos, kur Jaelė įkala kuo-
lelį Siserui per smilkinį, bei įrašas apačioje SIC PEREANT OMNES INIMICI 

TVI DOMINE IVDICIVM V (Teisėjų knyga, 5-31).
Vienu žymiausių XVI a. Liono leidėjų laikomas Sebastianas Gri-

fijus (Sebastian Gryphius, 1491–1556) pasižymėjo rūpestingai ir dai-
liai išleistais mažo formato Antikos klasikų ir Biblijos leidiniais. Retų 
spaudinių skyriuje saugomuose XVI a. Plauto leidiniuose28 savo veiklos  

24 BIRŽIŠKA, Vaclovas. Lietuvos studentai užsienio universitetuose XIV–XVIII amžiais, p. 28.
25 SCHOTTENLOHER, Karl. Bücher bewegten die Welt. 2. Auflage. Stuttgart: A. Hierse-

mann, 1968, B. 1, p. 186.
26 P. Terentii comoedias..., 1532 (šifras II 4458).
27 Comoediae XX diligente cura et singulari studio Ioachimi Camerarii..., 1558 (šifras BAV 

34.3.5).
28 Comoediae viginti variae lectiones ac notae..., 1581 (šifras BAV 34.3.5b).
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pėdsaką paliko ir S. Grifijaus sūnus Antonijus Grifijus (Anthonius 
Gryphius, 1527–1599). Po tėvo mirties kartu su motina Fransuaza Mi-
rajė (Françoise Miraillet, veikė 1559–1562) tęsė tėvo pradėtus darbus, 
kurie, ypač leidžiant Antikos autorių veikalus, buvo pasiekę aukštą lygį – 
garsėjo kaip beveik lygiaverčiai Aldo Manucijaus bei Etjenų spaudinių 
varžovai. Lione buvo išleistos ir dvi Terencijaus knygos, saugomos VUB, 
iš kurių vieną29 išleido Žanas Frelonas (Jean Frellon, 1530–1570), o 
kitą30 – Macas Bonhome (Macé Bonhomme, 1536–1569). 

Galima pasidžiaugti, kad VUB turi dvi Terencijaus knygas31, išleis-
tas Aldo Manucijaus spaustuvėje Venecijoje. Paveiktas humanizmo idė-
jų, A. Manucijus nutarė grįžti prie autentiškų Antikos autorių tekstų. 
1490 m. įkūrė spaustuvę ir leidyklą, kur sukvietė garsiausius Europos 
intelektualus Antikos autorių rankraščių studijoms ir leidybai. Tarp 
A. Manucijaus konsultantų ir jo leidinių redaktorių buvo tokie žymūs 
humanistai kaip E. Roterdamietis, Markas Antonijus Muretas ir kt. 
Dauguma Aldo leidinių preciziškai moksliškai suredaguoti ir skoningai 
apipavidalinti, prie to prisidėjo ir jo sukurtas kursyvinis šriftas32. Kito 
Venecijos leidėjo Lazaro Suardi (Lazzaro Suardi, 1490–1517) išleistas 
Terencijaus komedijų rinkinys33 puoštas gausiomis medžio graviūromis, 
kuriose vaizduojama teatro ir vaidinimo scenos su komedijų personažais, 
nurodant jų vardus. Dalis graviūrų spalvintos ranka (1 pav. ir 2 pav.).

XVII a. pirmoje pusėje Amsterdamas buvo stambus kultūros centras 
Europoje, jame klestėjo knygų spaustuvės, leidyba ir prekyba. 1638 m. 
šiame mieste garsios Elzevyrų giminės palikuonis Liudvikas III Elzevyras 
(Lowijs Elzevier III, 1604–1670) atidarė knygyną, 1640 m. įkūrė spaus-
tuvę, o 1655 m. kartu su pusbroliu Danieliu Elzevyru (Daniel Elzevier, 
1626–1680) sudarė bendrovę34. Elzevyrų leidiniai pasižymi kvalifikuotu  

29 Comoediae..., 1555 (šifras II 5122).
30 Terentius in quem triplex edita est..., 1560 (šifras II 4909).
31 Terentius a M. Antonio Mureto emendatus..., 1570 (šifras II Al 18), P. Terentius Afer a 

M. Antonio Mureto emendatus..., 1575 (šifras II Al 25).
32 Vilniaus universiteto bibliotekos aldai: katalogas. Sudarė P. Račius. Vilnius: E. Karpavičiaus 

leidykla, 2008, p. 18.
33 Terentius cum quinque commentis..., 1504 (šifras II 1580).
34 Vilniaus universiteto bibliotekos elzevyrai: katalogas. Sudarė V. Račius. Vilnius: Mokslas, 

1994, p. 11–13.
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1 PAV. Terentius Afer, Publius. 
Cum Quinque Commentis... 
Venezia, 1504. Iliustracija iš Terencijaus 
komedijos Pats save baudžiąs prologo

2 PAV. Ten pat. Iliustracija iš Terenci-
jaus komedijos Eunuchas trečios scenos
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3 PAV. Plautus, Titus Maccius. Comoediae superstites XX 
accuratissime editae. Amsterdam, 1652. Antraštinis lapas
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parengimu ir moksliniais komentarais, būdingos įvairios rodyklės, ne-
didelis leidinių formatas, skoningas apipavidalinimas ir iliustracijos, 
geros kokybės poligrafija. VUB saugomas šios knygų leidėjų ir spaustu-
vininkų dinastijos išleistas Plauto komedijų rinkinys35, kurio frontispise 
vaizduojama personifikuota komedijos mūza Talėja su komedijų kauke 
ir piemens lazda, stebinti koribanto ir Pano kovą scenoje (3 pav.). Kito 
produktyvaus Amsterdamo spaustuvininko, garsaus kartografo, sudari-
nėjusio ir leidusio žemėlapius bei atlasus, Vilemo Jansono Blau (Willem 
Janszoon Blaeu, 1571–1638) šeimos spaustuvėje buvo išleisti ir VUB 
saugomi septyni Plauto ir Terencijaus veikalai.

VUB Retų spaudinių skyriuje saugomos Plauto ir Terencijaus kny-
gos rodo, jog senieji leidėjai stengėsi pateikti skaitytojui kuo išsames-
nius komedijų rinkinius, kad būtų galima perskaityti visas išlikusias 
romėnų dramas36. Romėnų komediografų tekstai labai kruopščiai pa-
rengti, pridedami įvairūs paaiškinimai, pastabos, komentarai, rodyklės, 
taisomos klaidos ir netikslumai, kuriuos padarė ankstesnių amžių per-
rašinėtojai. Greta pilnų dramaturgų komedijų leidimų ar jų vertimų 
buvo leidžiami ir sentencijų rinkiniai su Antikos autorių sentencijomis, 
priežodžiais. Renesanso epochos humanistai ne tik žavėjosi Antika, 
bet ir ją studijavo. Buvo sudaromi kalbiniai, leksiniai, frazeologiniai, 
dalykiniai žodynai arba rinkiniai, įvardyti taip: florilegia, flores, copiae 
verborum, copiae rerum, memorabilia ir pan.37 Tokių rinkinių, skirtų 
studijuojančiai jaunuomenei, turi ir VUB. Tai Antverpene 1634, 1655, 

35 Comoediae superstites XX..., 1652 (šifras III E 80).
36 Terencijaus leidiniuose dažniausiai išspausdintos visos šešios komedijos: Andria (An-

drietė), Eunuchus (Eunuchas), Heauton timorumenos (Pats save baudžiąs), Adelphoe 
(Broliai), Phormio (Formionas), Hecyra (Uošvė), Plauto visos 20 komedijų, išdėstytos 
pagal abėcėlę: Amphitruo (Amfitrionas), Asinaria (Asinarija), Aulularia (Puodynė), Cap
tivi (Belaisviai), Curculio (Duonvabalis), Casina (Kasina), Cistellaria (Dėžutė), Epidicus 
(Epidikas), Bacchides (Bakchidės), Mostellaria (Šmėkla), Menaechmi (Dvyniai), Miles 
Gloriosus (Karys pagyrūnas), Mercator (Pirklys), Pseudolus (Vergas apgavikas), Poenulus 
(Pūnas), Persa (Persas), Rudens (Lynas), Stichus (Stichas), Trinummus (Tripinigė), Trucu
lentus (Laukinis). Nė viename leidinyje nėra išspausdintos Plauto komedijos Vidularia 
(Dėžutė), matyt, taip pasielgta todėl, kad šios komedijos yra išlikę tik fragmentai.

37 ULČINAITĖ, Eugenija. Vergilijus senajame Vilniaus universitete. Literatūra, 1984, nr. 
XXVI (1), p. 42.
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1660 metais išleisti rinkiniai su atrinktomis sentencijomis iš Terencijaus 
komedijų, bei 1564 m. Antverpene išleistas taiklių, sąmojingų senten-
cijų, trumpų pasakojimų, priežodžių ir patarlių rinkinys. Tokie senten-
cijų rinkiniai buvo gera priemonė antikiniam pasauliui pažinti ir siekti 
humanistinio išsilavinimo, nesenkantis aforizmų ir posakių šaltinis kie-
kvienai progai. 

Tarp VUB Retų spaudinių skyriuje saugomų Plauto ir Terencijaus 
leidinių yra žymiausių Europos humanistų – Aldo Manucijaus, Filipo 
Melanchtono, Erazmo Roterdamiečio, Marko Antonijaus Mureto, Da-
nieliaus Heinsijaus, Joachimo Kamerarijaus, Julijaus Cezario Skaligerio 
ir kitų – parengti bei komentuoti veikalai. Tai rodo Lietuvos inteligentų, 
mokslo žmonių, institucijų ryšius su Vakarų Europa ir knygos reikšmės 
suvokimą. Antikos autorių leidiniais visų pirma naudojosi kolegijų stu-
dentai ir profesoriai, tačiau apskritai šių leidinių poreikis buvo jaučiamas 
ir platesniuose visuomenės sluoksniuose. Antikinės literatūros išmany-
mas Renesanso epochoje visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje, buvo 
suvokiamas kaip būtinas išsilavinusio žmogaus, humanisto požymis. Per 
antikinę literatūrą buvo ne tik grįžtama į praeitį, bet ir einama į ateitį, 
įsitraukiama į bendrą Europos intelektualinį procesą. Antikos autorių 
knygos padėjo formuotis nacionalinių literatūrų tradicijoms, parem-
toms antikinės literatūros ir kultūros patirtimi38. Autorių leidimų gau-
sai turėjo įtakos Renesanso humanistų susidomėjimas senovės istorija, 
lotynų, graikų kalbomis. Komedijų komentarai ir pastabos, parengtos 
Filipo Melanchtono (Philippus Melanchton, 1497–1560) ir Joachimo 
Kamerarijaus (Joachimus Camerarius, 1500–1574), dominuoja VUB 
veikaluose. Didžioji dalis jų išspausdinta XVI a. veikaluose ir keli vėliau 
perspausdinti XVIII a. Kiekvieno komentatoriaus tikslas buvo padėti 
skaitytojui teisingai suvokti tekstą, jį paaiškinant. Palyginus XVI, XVII 
ir XVIII a. Plauto ir Terencijaus leidimų komentarus, negalima įžvelgti 
labai didelio jų skirtumo. Komentatoriai visais laikais stengėsi atkreipti 
skaitytojo dėmesį į įvairių skaitymo variantų turinčias vietas, aiškino  

38 ULČINAITĖ, Eugenija. Antikos autoriai XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilniaus universiteto 
bibliotekos metraštis, 1993, p. 85.
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realijas, mitologiją, lygino dramaturgų stilių su kitais autoriais, aptarė 
komedijų metriką (ypač Terencijaus). Ilgainiui komentuotinų kūrinių 
vietų ne mažėjo, o daugėjo. Universiteto bibliotekoje saugomi ir pa-
prasti, be jokių komentarų išleisti dramaturgų komedijų rinkiniai, ir 
jaunuoliams skirti „apvalyti nuo nepadorumų“ (Comoediae expurgatae), 
ir puikiai parengti, su išsamiais ir įvairiopais komentarais, galima sakyti, 
akademiniai leidiniai.

Rankraštinis įrašas laikomas seniausiu knygos nuosavybės ženklu, 
rodančiu rankraštinio arba spausdinto leidinio savininką. Tyrinėjant 
knygos nuosavybės ženklus, galima nustatyti tikslius ar bent apytikslius 
knygos leidimo metus, knygos paplitimą, tam tikro laikotarpio skaity-
tojo interesus. Be to, knygos nuosavybės įrašai gali suteikti informacijos 
apie knygų įsigijimo ir saugojimo tradicijas, leidžia analizuoti kultūros 
reiškinių sklidimo kryptis, kalbėti apie kultūrinį foną tam tikrame area-
le39. Didžiausią nuosavybės įrašų grupę Plauto ir Terencijaus leidiniuose 
sudaro privatūs asmenys, buvę svarbiausi kolekcininkai, kaupę ir per-
davę knygas iš kartos į kartą. Dauguma privačių asmenų įrašų teikia 
įdomių žinių apie jų tiesioginius ir netiesioginius interesus, veiklą, se-
nųjų knygų kelius į Lietuvą. Šiame straipsnyje apsiribojama vieno kito 
įdomesnio XVI–XIX a. įrašo aptarimu. Gaila, ne visi įrašai perskaitomi: 
dalis seniausių įrašų nublukę arba pažeisti yrant puslapiams, dalis už-
tušuota naujųjų savininkų, yra ir šiaip sunkiai suprantamų vietų dėl 
smulkaus rašto, dažnų santrumpų ir pan. 

Viena Plauto knyga40 kadaise priklausė Vilniaus katedros kanauninkui 
kunigui Dionizui Pacevičiui (Dyonizy Pacewicz), o vieną Terencijaus vei-
kalą41 turėjo Valentinas Eritrėjus (Valentin Erythraeus, 1521–1576) (Va
lentini Erythraei sum) – garsus humanistas, daugelio mokyklinių veikalų, 
leistų Strasbūre XVI amžiuje, autorius ir redaktorius, redagavęs žymaus 
vokiečių humanisto, Renesanso pedagogo, klojusio vidurinio mokymo 
pagrindus protestantų kraštuose, įkūrusio Strasbūre gimnaziją, į kurią 
mokytis keliavo ne vienas Lietuvos didikas ir kuri tapo pavyzdiniu mode-

39 KAUNAS, Domas. Knygų nuosavybės ženklai. Tarp knygų, 1993, nr. 11, p. 19.
40 Miles gloriosus..., 1823 (šifras BAV D 508).
41 Comoediae sex..., 1548 (šifras II 2830).
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liu humanistinėms mokykloms Lenkijoje ir Lietuvoje42, – Johano Šturmo 
(Johannes Sturm, 1507–1589) veikalus. Plauto komedijų rinkinį43 savo 
kolekcijoje turėjo ir žemaičių bajoras, bibliofilas Timotiejus Šiukšta (Ti
motheus Szukszta Anno MDCVIII, constat 9 grossis polonicalibus)44. Vėliau 
ši knyga pateko į Kražių jėzuitų kolegijos biblioteką. Terencijaus rinkinį45, 
išleistą 1575 m. Aldų spaustuvėje, savo kolekcijoje turėjo garsus kultūros 
istorikas, Lietuvos universiteto profesorius Vaclovas Biržiška (1884–1956) 
(Vac. Biržiška 1932 I 1). Vėlesnių amžių proveniencijos, esančios Terenci-
jaus knygoje, parodo išliekamąją šio laikotarpio spaudos produkcijos vertę. 
Kitoje Terencijaus knygoje46 randame antspaudą su tekstu Fr[ater] Domi
nicus Siwicki O[rdinis] P[rædicatorum] Prov[inciæ] Litv[anicæ]. Dominikas 
Sivickis, Lietuvos provincijos dominikonų ordino brolis, gyveno XVIII a.  
antroje pusėje, buvo aistringas bibliofilas, turėjęs didelę asmeninę bibli-
oteką, kurią 1762 m. padovanojo Gardino dominikonų vienuolynui47. 
Reikšmingi ir informatyvūs yra dedikaciniai įrašai. Plauto knygose tokių 
įrašų – 9, Terencijaus – 6. Kazimiero Leono Sapiegos donaciją liudijantį 
įrašą Collegii Viln[ensis] Soc[ietatis] JESU dono Ill[ustris]s[imi] D[omi]ni  
Casimiri Sapieha Procancell[arii] M[agni] D[ucatus] L[ithuaniae] turi vie-
na Plauto knyga48 ir dvi Terencijaus knygos49. Įdomu, kad Plauto kny-
ga, priklausiusi Sapiegoms, yra pažymėta ir Jono Karolio Chodkevičiaus 
(1560–1621) autografu Ex libris Joannis Caroli Chodkiewicz. J. K. Chod-
kevičiaus, vieno žymiausių XVII a. Abiejų Tautų Respublikos didikų, gar-
saus Lietuvos ir Lenkijos valstybės karo vado ir iškilaus valstybės veikėjo, 
asmeninė biblioteka beveik netyrinėta. Žinome tik tiek, kad ši Plauto 

42 ULČINAITĖ, Eugenija. Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra. Vilnius: Vilniaus univer-
siteto leidykla, 2001, p. 20.

43 Comoediae VI..., 1549 (šifras II 1280).
44 PACEVIČIUS, Arvydas. Lietuvos knygos kultūra ir paleotipų proveniencijos. Iš Vilniaus 

universiteto bibliotekos paleotipai: katalogas. Sudarė N. Feigelmanas, I. Daugirdaitė, 
P. Račius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 309.

45 P. Terentius Afer a M. Antonio Mureto emendatus, 1575 (šifras II Al 25).
46 Sententiae Ciceronis, Demosthenis, ac Terentii…, 1573 (šifras II 2541).
47 BRAZIŪNIENĖ, Alma. Dominiko Sivickio biblioteka. Tarp knygų, 1995, nr. 2, p. 15–17.
48 Querulus..., 1595 (šifras BAV 32.3.15/3).
49 Comoediae sex..., 1548 (šifras II 2830), Pub. Terentii florum selectiorum pars prima..., 

1660 (šifras III 6124/1).
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knyga iš J. K. Chodkevičiaus bibliotekos pas Sapiegas pateko giminystės 
būdu: 1620 m. Jonas Stanislovas Sapiega, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės maršalas, vedė J. K. Chodkevičiaus dukterį Oną Chodkevičiūtę50. 
Viena Terencijaus knyga51 nežinomo savininko yra dovanota Vilniaus 
vyskupui Jonui Nepomukui Korvinui Kosakovskiui (1755–1808) (Dono 
Illustrissimi Joannis ... Corvini Kossakowski Episcopi Vilnensis). 

Knygų proveniencijos liudija, kad ir vienuolynų knygų spintose yra 
buvę Plauto bei Terencijaus rinkinių. Terencijaus išlikusių knygų su vie-
nuolynų ir bažnyčių įrašais yra 14, o Plauto tėra keturios. Tokį skirtumą 
galima paaiškinti tuo, jog Terencijaus dramose nėra šiurkštaus juoko ir 
vulgarybių (kas būdinga Plautui), jos skirtos išsilavinusiems žmonėms, 
komedijų kalba išdailinta. Didžiausia dalis romėnų komediografų vei-
kalų, saugomų VUB Retų spaudinių skyriuje, priklausė jėzuitų ordinui. 
Po du Terencijaus veikalus turėjo Gardino jėzuitų kolegija52, Daugpilio 
jėzuitų kolegija53. Po vieną dramaturgų veikalą turėjo Slucko jėzuitų 
kolegija54. 1560 m. Lione išleista Terencijaus knyga turi įrašą, liudijantį, 
jog tai Oršos jėzuitų kolegijos nuosavybė. Turtingai Kražių jėzuitų ko-
legijos bibliotekai, kurią gausiai finansavo Žemaičių vyskupai Merkelis 
Giedraitis (1536–1609), Mikalojus Pacas (1570–1624), matyt, ir pats 
kolegijos fundatorius, Žemaičių seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius 
(1560–1621)55, yra priklausiusi viena Plauto knyga56. 1582 m. vysku-
po Jurgio Radvilos įkurtoje Vilniaus diecezinės seminarijos bibliotekoje 
taip pat būta po vieną dramaturgų leidinį57. Kiti švietimo ir knygos 
židiniai buvo Gardino, Kauno ir Vilniaus bernardinų vienuolynai. Tarp 

50 BRAZIŪNIENĖ, Alma. Bibliotheca Sapiehana Vilniaus universitete. Vilniaus universiteto 
bibliotekos metraštis, 1995, p. 51.

51 Comoediae sex…, 1779 (šifras IV 6602/1(2)).
52 Comediae sex..., 1546; 1588 (šifrai BAV 34.3.22b/1; BAV 34.3.23).
53 Comoediae..., 1555 (šifras II 5122); Adelphoe, 1593 (šifras II 4489).
54 [Comediae, XVIII a.] (šifras BAV 34.3.38b); Comoediae XX superstites, 1612 (šifras BAV 

34.3.1/b).
55 NARBUTIENĖ, Daiva. Lotyniškų knygų rinkiniai institucinėse LDK bibliotekose XVI–

XVII a. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2001/2002, 2004, p. 57. 
56 Comoediae VI..., 1549 (šifras II 1280).
57 Comoediae..., 1589 (šifras II 3613), Comoediae sex..., 1779 (šifras BAV C 801).
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išlikusių šių vienuolynų bibliotekoms priklausiusių knygų yra ir po vie-
ną Terencijaus veikalą58. Savo knygų lentynas Terencijaus veikalais buvo 
papildę ir Antakalnio trinitorių ordino kolegija59, Vilniaus trinitorių 
vienuolynas prie Švč. Trejybės bažnyčios60, Ščiučino pijorų vienuoly-
no biblioteka61, Vilniaus medicinos draugija62. Nemaža dalis šiuo metu 
VUB saugomų Plauto ir Terencijaus veikalų turi įrašus Bibliothecae 
Mag nae, Collegii Vilnensis Societatis Jesu ar antspaudą Bibliothecae Aca
demiae Vilnensis. Tai reiškia, kad šių komediografų knygos buvo seno-
jo Vilniaus universiteto bibliotekoje, veikusioje nuo 1579 m., ir jomis 
galėjo naudotis tiek universiteto profesoriai, tiek studentai. Terencijaus 
veikalų, turinčių šias žymes, yra 12, Plauto – 10. Šie romėnų drama-
turgų leidiniai nebūtinai priklausė Vilniaus akademijos bibliotekai jau 
XVI a. pabaigoje, jie galėjo čia patekti ir vėliau.

Faktas, jog Antikos autorių veikalų buvo didikų bei ne vieno žymaus 
miestelėno knygų lentynose, leidžia manyti, kad į asmeninius šios visuo-
menės dalies rinkinius galėjo patekti ir Plauto bei Terencijaus veikalų, 
nors VUB saugomų asmeninių bibliotekų savininkų knygų rinkiniuo-
se neaptinkame nė vieno jų veikalo. Vilniaus universiteto bibliotekos 
fondų pagrindą XVI a. sudarė Žygimanto Augusto testamentu jėzuitų 
kolegijai perduota biblioteka. Šioje karališkojoje bibliotekoje buvo apie 
4000 tomų, šiandien iš šio turtingiausio knygų rinkinio, išbarstyto po 
įvairiausias Europos bibliotekas, išliko vos 300 tomų63. Vilniaus univer-
siteto bibliotekoje jų išliko tik keturiolika64. Uždarius Vilniaus univer-
sitetą (1832 m.), Žygimanto Augusto bibliotekos knygos išsisklaidė po 
įvairias Lenkijos, Rusijos bei Vakarų Europos šalių bibliotekas. Žinomas 
Žygimanto Augusto 958 knygų likimas, jų sąrašą rekonstravo lenkų 

58 Comoediae expurgatae..., 1740 (šifras IV 4260), Il Terentio latino..., 1548 (šifras II 4337), 
Comoedias..., 1532 (šifras II 4458).

59 Comoediae sex..., 1528 (šifras II 3200).
60 Comoediae sex..., 1528 (šifras II 3200).
61 Fabulae..., 1550 (šifras II 3973).
62 Comoediae sex..., 1618 (šifras Med. 4679).
63 VLADIMIROVAS, Levas. 400 metų kultūros, švietimo ir mokslo tarnyboje. Iš Kultūrų 

kryžkelėje. Vilnius: Mintis, 1970, p. 12.
64 LAUCEVIČIUS, Edmundas. XV–XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose. Vilnius: 

Mokslas, 1976, p. 114.
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knygotyrininkė Alodia Kawecka-Gryczowa65. Žygimanto Augusto bi-
bliotekoje buvusių knygų kataloge yra nurodyta viena Plauto knyga66, 
bet nėra nė vieno Terencijaus veikalo. Tačiau atsižvelgiant į bibliotekos 
dydį ir į tai, kad išlikusi palyginti labai nedidelė jos dalis, negalima at-
mesti galimybės, jog Terencijus vis dėlto buvo karališkojoje kolekcijoje 
greta tokių Antikos klasikų kaip Ciceronas, Ovidijus ar Vergilijus.

Tai, kad Plauto ir Terencijaus leidiniai buvo atidžiai skaitomi ir stu-
dijuojami, akivaizdžiai liudija paraštėse ir tarp eilučių smulkiai prira-
šinėti lotyniški žodžiai, frazės, sakiniai, taip pat lotyniškų žodžių for-
mos, paaiškinančios neaiškumus (spausdintas ligatūras ar sudėtingesnes 
gramatines formas, metriką ir pan.) tekste. Iš šių įrašų puikiai matyti, 
kad komediografų veikalai skaityti ne tik siekiant lavinti lotynų kal-
bos įgūdžius, bet ir turtinti žodyną, mokytis poetinių, retorinių raiškos 
būdų, gilintis į mitologiją. Tai rodo lotyniškos pastabos apie dramatur-
gų vartotas kalbos figūras, poetinio kūrinio sudedamąsias dalis, turi-
nio elementus, tai patvirtina ir pabrauktos komedijų eilutės (nors ir be 
pastabų). Iš šių knygose paliktų įrašų galima bent iš dalies atkurti prieš 
kelis šimtmečius vykusių antikinių tekstų studijų pobūdį. Tankiausiai 
prirašinėtos teksto vietos rodo ypatingą skaitytojo gilinimąsi į tekstą. 

Antikos autoriai sudarė svarbią dalį jėzuitų švietimo programoje ir 
pagrindinėje XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukšto-
joje mokykloje – Vilniaus universitete. Pagal jėzuitų mokymo programą 
(Ratio studiorum) antikiniai autoriai nesudarė atskiro studijų objekto, 
jie buvo kaip pagalbinė priemonė mokantis lotynų kalbos, semiantis 
erudicijos67. Iš jų buvo mokomasi poetinės bei retorinės technikos ir 
semiamasi pavyzdžių, atitinkančių krikščioniškosios moralės normas.  

65 KAWECKA-GRYCZOWA, Alodia. Biblioteka Ostatniego Jagiellona Pomnik Kultury Re
nesansowej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 1988, 
p. 125–308.

66 Floridus Franciscus Sabinus, In M. Actii Plauti aliorumque Latinae linguae scriptorum 
calumniatores apologija, nunc primum ab auctore aucta atque recognita. Eiusdem de iuris 
civilis interpretibus liber... De C. Iulii Caesaris praestantia libri III. Nunquam antena 
excusi... Basileae, Mart. M.D.XL, (842 pozicija sąraše). Ten pat, p. 275.

67 ULČINAITĖ, Eugenija. Vergilijus senajame Vilniaus universitete, p. 42.
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Terencijaus ir Plauto komedijos į privalomųjų kursų tvarkaraščius ne-
buvo įtrauktos, tačiau negalima atmesti galimybės, jog neprivalomųjų 
knygų kursuose jie galėjo būti skaitomi fragmentiškai. Tačiau dramatur-
gų komedijų idėjos teikė pavyzdžių dramų kūrėjams, jų veikalai buvo 
perkuriami, imituojami mokykliniame jėzuitų teatre. Pavyzdžiui, dra-
mos Belizarijus ir Mauricijus, paremtos Plauto komedijos Karys pagy
rūnas motyvais, vaizduoja XVII a. Lenkijos politinę padėtį, kai kurių 
kareivių ir pulkų atsisakymą dalyvauti to meto karinėse akcijose, asme-
ninės naudos siekimą68. Dramoje Firlėjų giminės pagyrimas, įspėjančioje 
apie turkų pavojų, yra daugybė Antikos autorių, kartu ir Plauto, citatų 
bei sentencijų69. 

Antikos autorių veikalai Vilniaus universiteto bibliotekoje yra svar-
bus XVI–XVIII a. Lietuvos intelektinių ir kultūrinių ryšių su Europa 
patvirtinimas, atskleidžia antikinės literatūros recepcijos formas Lie-
tuvoje, bibliotekų komplektavimo, skaitymo, studijų įvairovę, liudija 
Lietuvą tuo metu buvus integralią Europos intelektualinių procesų dalį. 
Faktas, kad Plauto ir Terencijaus knygų yra buvę privačių asmenų, vie-
nuolynų bibliotekose, ne tik apibūdina jų savininkų bei skaitytojų in-
teresus, bet ir parodo, kad šie dramaturgai Lietuvoje buvo pripažinti 
klasikiniais autoriais, tad su jų kūryba derėjo susipažinti išsilavinusiems 
žmonėms.
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WORKS BY PLAUTUS AND TERENCE 
AT VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY: ORIGIN OF COPIES,  

HISTORY OF KEEPING AND OPERATING 
Indrė Saudargienė

S u m m a r y

The article deals with the works of Plautus and Terence published in the 16–19th cen-
turies and held in the Rare Book Department of Vilnius University Library. It presents 
an overview of quantitative and qualitative characteristics of the book sets, their places 
of publication, quality, and typographical features. The article goes on with the discus-
sions on institutional and private libraries in Lithuania, which had contained or had been 
likely to contain books of Roman dramatists, which are the proof of these authors having 
been recognized in Lithuania since the 16th century; information on the owners of the 
books written by the Roman comediographers was found in the manuscript inscriptions 
contained in the books; the article also gives an overview of the most relevant authors of 
the comprehensive reviews and comments written on the books in question. The works 
of Plautus and Terence had been studied in the old Vilnius University, played or imitated 
in the school-based theatrical performances of the Jesuits. The works of ancient authors 
have been of a huge significance while disseminating and enhancing humanistic ideas of 
the Renaissance in Lithuania. They have provided Lithuanian reader with considerable 
knowledge of ancient literature, history, philosophy, and also have contributed to the for-
mation of the local tradition based on the imitation of ancient literature.
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Vilniaus imperatoriškosios  
medicinos draugijos albumas  

kaip ikonografinio paveldo šaltinis

Straipsnyje pristatomas Vilniaus medicinos draugijos (VMD) narių fotografijų albumas 
(vienas iš trijų Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomų šios draugijos albumų): aptariama 
jo fizinė būklė, struktūra. Albumą sudaro 133 portretinės fotografijos – iki mūsų dienų išli-
kusios įžymių XIX a. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir kt. šalių medicinos daktarų, 
mokslininkų, gydytojų, farmacininkų nuotraukos. Plačiau apibūdinama keletas asmenybių, 
pagrindinės fotografijos dirbtuvės. Išliekamoji albumo vertė – mokslui ir visuomenės gerovei 
bei sveikatai nusipelniusių XIX a. asmenybių portretai-atvaizdai, įdomi ir reta ikonografinė 
medžiaga. Būdas juos išsaugoti ateities kartoms – konservavimas ir skaitmeninimas.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: Vilniaus medicinos draugija, VMD albumai, VMD 
narių portretinės fotografijos, XIX a. Vilniaus  fotografijos dirbtuvės,   išliekamoji vertė,   
ikonografinio paveldo išsaugojimas

Apie tai, koks svarbus Vilniaus medicinos draugijos (įkurtos 1805 m. 
gruodžio 12  d.) vaidmuo Lietuvos ir aplinkinių regionų medicinai, 
mokslui, visuomenės gyvenimui ne tik sveikatos ir higienos, bet ir kul-
tūros, švietimo, socialinės veiklos sritims, rašė ir teberašo mokslo istori-
jos specialistai, tyrinėtojai, primindami ir iškeldami į dienos šviesą šios 
pirmosios Vilniaus mokslinės draugijos nuopelnus, visuomenės labui 
nuveiktus darbus, akcentuodami narių veiklą, vertindami ją iš dabar-
ties pozicijų1, remdamiesi Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 

1 Daugiau apie Draugijos veiklą 1805–1915 metais rašoma: ILGIEWICZ, Henryka. Ce-
sarskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie 1805–1915. In Wileńskie towarzystwa i insty
tucje naukowe w XIX wieku. Rozdział II. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, 
p. 52–104. Autorė cituoja gausią bibliografinę medžiagą, remiasi VUB RS saugomais 
VMD archyvo (F26) dokumentais.
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skyriuje saugomu šios šlovingos 210 metus skaičiuojančios Draugijos 
archyvu, vadinamu Vilniaus medicinos draugijos fondu (F26)2, susi-
dedančiu iš daugiau kaip 5 tūkstančių saugojimo vienetų, aprėpiančių 
1805–1945 metų laikotarpį. Tarp posėdžių protokolų, ligų istorijų, kitų 
spausdintų ar ranka rašytų dokumentų esama ir nemažai įdomių foto-
grafijų, vyrauja XIX a. VMD narių ar visuomenės veikėjų portretai.

Dabartinio rašinio tikslas – pirmą kartą plačiau pristatyti (žr. 1 išna-
šą) iki mūsų dienų išlikusį Draugijos narių fotografijų albumą, – vieną 
iš trijų iki šiol minėtame fonde saugomų labai panašios išvaizdos ir pa-
skirties XIX a. pabaigoje sudarytų albumų. Pirmasis jų, beveik identiš-
ko formato (31×44 cm), – VMD narių registracijos knyga, vadinamoji 
Aukso knyga („Liber aureus“; saugojimo vietos šifras F26-290)3. Antrasis 
(mūsų aptariamas) – VMD narių fotografijų albumas (signatūra F26-
4892), įrištas Vilniuje 1897 m. (viršelio vidinės pusės kairiajame kampe, 
viršuje, raudonos odos stačiakampyje įspaustas Z. J. Levino knygrišyklos 

2 „Draugijos archyvas  sudėtas atskiroje spintoje, aplankuose, ir apima kelis tūkstančius 
dokumentų, rankraščių, laiškų, diplomų ir kt. Čia saugoma nemažai vertingų auto-
grafų, paminėsime tik Scarpos, Magendie, Trousseau, Humboldto, Nelatono, Graefe’s, 
Ricordo, Lisfranko, Corvisarto, Dupuytreno, Pirogovo, o iš šiuolaikinių mokslinin-
kų  – Kocho, Leydeno, I. Majerio, Gałęzowskio, Nothnagelio, Behringo, Virchowo, 
Bergmanno ir daugelio kitų mokslininkų, ministrų, kuratorių, generalgubernatorių ir 
t. t. laiškus. Čia saugomi ranka rašyti beveik visų Vilniaus universiteto Medicinos fa-
kulteto profesorių darbai, tarp jų – Sniadeckio ir Franko, jų garbės diplomai, gauti iš 
užsienio universitetų, 5 posėdžių protokolų knygos, kurias nuo 1805 m., pradedant Jo-
zefu Franku, pildė Draugijos sekretoriai, galiausiai – albumas su narių nuotraukomis, 
kuriame matome Juzefo Mianovskio, Graefe’s, Inozemcevo, prof. Woelcko, Siewruko, 
Pelikano ir daugelio kitų atvaizdus“ [paryškinta mano – I. K.], – 1897 m. rašė dr. Vla-
dislavas Zahorskis Vilniaus imperatoriškosios medicinos draugijos istorijos apybraižoje 
(ZAHORSKI, Władysław. Zarys dziejów Cesarskiego towarzystwa lekarskiego w Wilnie 
(1805–1897). Warszawa 1898, p. 170).

3 „1853 m. patvirtinta aukso knyga Draugijos nariams registruoti. Ši knyga didelių ma-
tmenų, su auksintais pakraščiais, su tvirtu odiniu įrišimu, su žalvariniais kampais ir 
sagtimi, ant viršelio toks paauksuotas įrašas: „Liber aureus Cesareae Societatis medicae 
Vilnensis.“ Į knygą nutarta surašyti visus Draugijos narius pažymint vardą, pavardę, 
mokslo laipsnį, trumpą gyvenimo aprašymą, išrinkimo nariu, gimimo ir mirties datą.“ – 
Ten pat, p. 98–99. Daugiau žr.: TRIPONIENĖ, D.; KATILIENĖ, I.; ŠULGIENĖ,  N. 
Vilniaus medicinos draugijos „Aukso knyga“. Respublika, 2014, rugsėjo 22. Prieiga 
per internetą: <http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/vil-
niaus_medicinos_draugijos_aukso_knyga/>.
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Vilniuje ženklas) į tvirtus, tamsiai rudos odos viršelius su nugarėlėje ir 
pakraščiais dailiai išmuštu ornamentu, su žalvariu apkaustytais kampais, 
susegamas stačiakampio formos žalvarine sagtimi, su viršelyje auksinto-
mis raidėmis įspaustu lotynišku įrašu: „Album Cesareae Societatis Me-
dicae Vilnensis anno MDCCCXCVII“4. Ir trečias, visiškai tokios pačios 
išvaizdos ir formato albumas, pavadintas istoriniu („Album Historicum 
Cesareae Societatis Medicae Vilnensis anno MDCCCXCVII“, jo signa-
tūra F26-4893). Pastarąjį albumą sudarė 92 (šiuo metu 86) Vilniaus 
universiteto profesorių carte de visite formato portretai: graviūrų, pa-
veikslų fotokopijos – pradedant Valerijonu Protasevičiumi, Petru Skarga 
ir baigiant Pauliumi Tarengiu5. Neabejotina, kad šio istorinio albumo 
nuotraukų autorius – dažnai čionai cituojamas medicinos daktaras Vla-
dislavas Zahorskis, savo pomėgį fotografuoti pritaikęs mokslo tikslams, 
minimas Lietuvos fotografijos istorikės M. Matulytės puikiame albume 
apie XIX a. II pusės–XX a. pr. Vilniaus fotografiją6. Beveik kiekvienos 
istorinio albumo nuotraukos antroje pusėje jis paliko įrašą savo ranka: 
„Illustrissimae Societati Medicae dono obtulit Dr. Wł. Zahorski“7.

Mūsų aptariamą VMD narių fotografijų albumą sudaro 20 mels-
vos spalvos auksintais pakraščiais kieto kartono lapų su iš eilės pieštuku 
sunumeruotomis fotografijų vietomis, – numeracija akivaizdžiai atlikta 

4 Kad Draugija rūpinosi savo narių atminimo išsaugojimu ir kad narių fotografijų albumo 
tikrai būta anksčiau, patvirtina dr. Vl. Zahorskio liudijimas: „1897 metų kovo 13 d. po-
sėdyje pirmininko dr. Ipolito Jundzilo pasiūlymu Draugija patvirtino sprendimą atnau-
jinti albumą Draugijos narių nuotraukoms saugoti. Albumas egzistavo ir prieš tai, tačiau 
jau keliolika metų pareigos vykdymo dovanoti savo fotografiją stojant į Draugiją buvo 
atsisakyta“. – ZAHORSKI, Władysław. Zarys dziejów Cesarskiego towarzystwa lekarskiego 
w Wilnie (1805–1897), p. 167.

5 Paulius Tarengis (Tarenghi, 1767–1830), italų kilmės Vilniaus universiteto lotynų kal-
bos profesorius, dirbęs 1804–1807 metais, tačiau čia nepritapęs ir grįžęs atgal į Romą. 
Fotokopija tikriausiai daryta pagal Jono Rustemo ir Izidoriaus Veiso autorystės 1806 m. 
vario raižinį, šiuo metu saugomą LDM.

6 MATULYTĖ, Margarita. Vilniaus fotografija 1858–1915. Lietuvos nacionalinis muzie-
jus, 2001, p. 42: „Vladislavas Zahorskis reprodukavo Vilniaus universiteto dėstytojų, 
visuomenės veikėjų portretus“.

7 „Šviesiausiajai Medicinos draugijai padovanojo dr. Vl. Zahorskis“ (didžiuma įrašų daryti 
jo paties ranka).
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vėlesnių saugotojų ir atitinkamai vis keitėsi (dingus fotografijai). Dešimt 
albumo lapų (recto ir verso pusėse) pritaikyti 5 fotografijoms eksponuoti: 
centre – vienai didelei (carte de cabinet8, apie 13×16 cm), ir jos šonuo-
se – keturioms mažesnio (carte de visite9: 6×9 ar 10×15 cm) formato. 
Albumo 11–13 lapuose nuotraukos sukomponuotos dviem eilėmis po 
keturias – (puslapyje po aštuonias), taip pat iš abiejų lapo pusių, carte 
de visite formato. 13 lapo verso pusėje albumo nuotraukos baigiasi – 
viršutinė eilė teužpildyta 3 portretais. Kiti albumo lapai (14–20) tušti, 
suformuoti pagal antrąjį variantą (po aštuonias carte de visite kiekviena-
me puslapyje). Albumo priešlapyje tvarkytojo (po 1945 m.) įrašas lietu-
vių k.: „135 fotografijos, 20 lapų“, įrašas kita ranka, taip pat lietuviškai: 
„rasta 135 fotogr. + 1 operacija“ (jokio operacijos vaizdo albume šiuo 
metu nėra). Dabar albumą sudaro 133 portretinės VMD narių fotogra-
fijos, kai kurių atvaizdai įamžinti ne po vieną kartą.

Dauguma albumo portretų nufotografuota Vilniuje veikusiose foto-
grafijos dirbtuvėse/fotoateljė: 30 (didžiausia grupė) nufotografuota vie-
no geriausių XIX a. Vilniaus portretistų10 dailininko Aleksandro Strau-
so / Aleksandro Strauso ir Jaroslavo Bžozovskio fotoateljė („A. Strauss 
& J. Brzozovski a Vilna“). Kitam garsiam Vilniaus fotografui Juozui Če-
chavičiui priklauso 6 albumo nuotraukos. V. Daumanto („Фотографiя 
В. Довмонта въ Вильне“) fotoateljė – 3 nuotraukos, kitų dirbtuvių: 
S.  Flerio ir Bačanskio (S. Fleury & Baczański), Čyžo ir Lopatinskio 
(„Czyż i Łopatyński“), Brolių Butkovskių („Photographie Boutkovsky 
Frères. Vilna. Rue Konnaja Maison Gomolicka“), Alberto Sveikovskio 
(„A. de Swieykowski photographe Vilna“) – po 1 nuotrauką. Beveik 
trečdalis nuotraukų (27) – be jokios nuorodos apie fotografą, keletą jų 
galėtume priskirti Vladislavui Zahorskiui: 2 jo paties (vizitinio ir ka-

8 Carte de cabinet – 1866 m. atsiradęs fotografuotinio atspaudo formatas, vadinamoji 
studijinė fotografija.

9 Carte de visite, arba CDV, – nedidelės nuotraukos formatas (dažniausiai apie 6×9 cm), 
užpatentuotas 1854 m. fotografo André Adolphe Eugène Disdéri (1819–1889) Pary-
žiuje. Populiariausias XIX a. portretinės fotografijos formatas.

10 Daugiau apie Vilniaus fotografus ir jų darbus žr.: MATULYTĖ, Margarita. Vilniaus foto
grafija 1858–1915. Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001.
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binetinio formato), medicinos daktaro Adomo Adamovičiaus (antroje 
šios nuotraukos pusėje įrašyta: „Societati Med. Vilnensi dono obtulit 
Wł. Zahorski 1897“) ir 2 Ipolito Jundzilo (kabinetinio ir vizitinio for-
mato). 

Ne Vilniuje fotografuotų nuotraukų autoriai ar dirbtuvės atitinka-
mai įvairuoja pagal Draugijos nario gyvenamąją, darbo, stažuotės ar ke-
lionės vietą. Šiek tiek gausesnė Lenkijos fotografų grupė: tai Krokuvos 
fotografas Avitas Šubertas (1); Varšuvos fotografai Janas Miečkovskis 
(7), Konradas Brandelis (1), Karolis Adolfas Beyeris (1); Gardino fo-
tografas Elijas Stumannas – 2; Peterburgo fotografai Henrikas Denjė 
(Denjeras) – 2, Charlesas Bergamasco – 2; Maskvos fotografas Sergiejus 
Levickis – 3; Kijevo fotografas Josephas Kordyschas – 1; ir dar keletas 
kitų užsienio fotografų. 

Šešių VMD narių tapatybės lieka nenustatytos (kaip jau minėta), 
prie kai kurių nuotraukų neįvardyta nei fotografas, nei fotoateljė (por-
tretas priklijuotas prie nežymėtos kortelės). 

1 PAV. Draugijos biblioteka. XIX a. pab. Vl. Zahorskio? fotogr.
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Atidžiau patyrinėję Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriuje saugomą išlikusią ikonografinę Draugijos medžiagą, galime at-
sekti ir keletą į albumą nepatekusių asmenų fotografijų – galbūt dėl 
nestandartinio (per didelio, imperial formato?) nepateko dr. Kornelijaus 
Mlodziejevskio portretas11) ar dėl kitų mums nežinomų priežasčių, ta-
čiau jų nespėliosime.

Iš visos portretų galerijos pristatysime šešis personažus, kuriuos 
parinkome šiek tiek atsižvelgdami į jų nuopelnus medicinos mokslo, 
Draugijos ar Vilniaus miesto (architektūros) istorijai ar į jų pačių as-
menybės žavesį, nors iš tikrųjų kiekvienas albume įamžintas istorinis 
asmuo nusipelno platesnio aptarimo, tuo labiau kad šaltiniuose (ypač 
lietuviškuose) trūksta išsamesnių jų gyvenimo ir mokslo darbų bei vi-
suomeninės veiklos aprašymų, tačiau tiek išsiplėsti mums neleidžia šio 
straipsnio apimtis ir leidinio specifika. 

Pirmasis  – Ignacas  Žage l i s , kilęs iš Pavirinčių (Anykščių raj.) 
gydytojas, rašytojas, keliautojas. Iki 1843 m. mokslus ėjo Ukmergėje 
pas vienuolius pijorus. 1850 m. baigė Kijevo universitetą (cum eximia 
laude). Parašė knygą apie kelionę į Abisiniją12, tačiau, kaip teigia moks-
lininkai, taip niekada pats į ją ir nenukeliavo. Mūsų laikais laikomas ra-
šytoju falsifikatoriumi, tačiau pramanų literatūra klestėjo visais amžiais. 
Netgi Janas Stanisławas Bystrońis13 rimtai traktavo jo darbus apie Egip-
tą, laikė jį pirmuoju lenku, pasiekusiu Nilo žiotis. Iš tikrųjų garbusis 
daktaras tikrai matė daug pasaulio, tarnavo britų kariuomenėje Madrase 
(Indijoje), dirbo Egipto vicekaraliaus Hamido (Saida-Pašos) rūmų gy-
dytoju, nuo 1863 m. darbavosi turkų medicinos tarnyboje, – tai rodo, 
kad jo aprašymai nėra visiškai beverčiai, daug buvo matęs ir daug žinojo. 
1870 m. Žagelis netgi buvo išrinktas Italijos geografų draugijos nariu14. 

11 Mokslus pradėjęs Vilniaus Medicinos-chirurgijos akademijoje, o baigęs Maskvoje, kur ir 
dirbęs; VMD narys nuo 1849 m. 

12 ŻAGIELL, Ignacy. Podróż historyczna po Abisynii, Adel, Shoa, u żródeł Nilu..., (Wilno, 
1884).

13 Jan Stanisław Bystroń (1892–1964) – lenkų etnografas ir sociologas, praėjusio amžiaus 
3 ir 4 dešimtmečiais tyrinėjęs lenkų pėdsakus Alžyre ir Artimuosiuose Rytuose.

14 VUB, RS, F26-181, p. 30–31. Tai Tado Ignaco Žagelio laiškas-autografas (datuotas 
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Nuo 1876 m. jis apsigyveno Vilniuje, 4 metus ėjo sanitarinės komisijos 
pirmininko prie miesto tarybos pareigas; jam priklausė Šuazelių (de Reu-
sų) rūmai dab. S. Daukanto a. 2. Lenkų tyrinėtojas Janas Ciechanowskis 
teigia, kad Žagelis buvo tikras mistifikatorius, linkęs fantazuoti ir kurti 
pasakas, tačiau labai aktyvus ir tikrai talentingas pasakotojas. Minėtos 
knygos pradžioje Žagelis prisistato Oksfordo universiteto, daugelio aka-
demijų ir mokslo draugijų nariu, o privačiame gyvenime mėgo puikuo-
tis kunigaikščio titulu, kildino save tiesiai iš didžiųjų Lietuvos kuni-
gaikščių Gedimino ir Žygimanto. Vis dėlto XIX a. caro heroldija nepa-
tvirtino jo aukštos kilmės, o pateikti dokumentai tebuvo ... falsifikatai.  

1872, Konstantinopolyje), rašytas (prancūzų k.) Draugijai; čia jis išvardija visus savo 
darbus, nuopelnus ir titulus. Rašytas ant popieriaus, pažymėto raudonos spalvos mono-
grama: raidė „Z“ su karūna viršuje, išlikęs ir vokas su šia monograma.

3 PAV. Liudvikas Zeidleris (1814–
1909). Fotogr. A. Strauso ir Bžozovskio 
fotoateljė Vilniuje

2 PAV. Ignacas Žagelis (1826–1891). 
Fotogr. Konstantinopolyje, armėnų kilmės 
Osmanų imperijos fotografų Brolių Abdullah 
fotoateljė
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Tad, kaip teigia ką tik perpasakoto straipsnio autorius Januszas Tazbi-
ras15, mistifikatoriaus talentas buvo neabejotinai užkoduotas šio VMD 
nario genuose. Pasak J. Chojnackio, grįžęs į provincialią aplinką, kur 
ėjo ne itin aukštas pareigas, norėjo pasirodyti esąs svarbus asmuo, kuni-
gaikščių draugas ir žmogus, susijęs su mokslo pasauliu16.

Liudvikas  Zeidler i s  – Vilniaus vaistininkas, „Gulbės“ vaistinės 
savininkas. Apie jį žinoma, kad buvo Vilniaus vaistininko Jano Zeidle-
rio sūnus, paveldėjęs po tėvo šią vaistinę (lenk. „Pod Łabędziem“ – po 
gulbe), Vilniaus universiteto piešimo profesoriaus, J. P. Norblino moki-
nio, įžymaus dailininko Jono Rustemo posūnis. Šalia citatos iš „Polski 
Słownik biograficzny“, pasitelkiau į pagalbą ir „Respublikos“ straipsnį 
17. VMD archyve yra išlikę jo biografijos fragmentai, Curriculum vi
tae18, kuriuos čia perpasakoju. Liudvikas Zeidleris gimė Vilniaus mieste 

15 TAZBIR, Janusz. Wawrzeniecki i Żagiell jak twórcy falsyfikatów. Nauka, 3/2006, p. 45–
53 [žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pan.poznan.
pl/nauki/N_306_03_Tazbir.pdf>.

16 Žr. 30 išnašą ką tik minėtame J. Tazbiro straipsnyje.
17 Andrzejus Ryszkiewiczius Polski słownik biograficzny (PSB), XXXIII, (1991–1992 m.) 

Jano Rustemo biogramoje rašo apie antrąją dailininko santuoką: „[...] antroji žmona 
buvo Ana iš Pučinskių [...], Jano Zeidlerio, vaistinės „Po gulbe“ savininko, našlė; tą 
vaistinę perėmė Rustemo posūnis Liudvikas Zeidleris. Tiek juo, tiek ir jo seserimi Ana 
Rustemas tėviškai rūpinosi, galiausiai buvo laikomas jų tėvu“ [žiūrėta 2015 m. rugpjū-
čio 19 d.]. VU bibliotekoje šaltinis neprieinamas, prieiga per internetą: <http://ipsb.
nina.gov.pl/index.php/a/jan-rustem>.

 „Jeigu Zuokas nebūtų išplėšęs Pilies ir Didžiosios gatvių tašyto akmens trinkelių, 
galėtume sakyti, kad ir šiandien miname tą patį grindinį, kurį mynė Rustemas. Jeigu 
vietoje seniausios vaistinės su didžiule fajansine gulbe vitrinoje (kas jos neprisimena!) 
nebūtų įsikūrusi prašmatnių batų parduotuvė, ir šiandien galėtume nusipirkti vaistų „Po 
gulbe“, kadaise priklausiusioje Liudvikui Zeidleriui, kurio našlė tapo ... antrąja Rustemo 
žmona. Teigiama, kad Rustemo biografija spalvingesnė už jo kūrybą (parodos kuratorė 
dr. Rūta Janonienė) [...] antrąkart, kaip minėjome, vedė našlę vaistininkę. Sklido kalbos, 
kad ir ponios Zeidlerienės vaikai iš pirmosios santuokos – Rustemo.“ – Jonas Rustemas. 
Vilnietis su turkišku fesu. Respublika, 2012, lapkričio 5 d. [žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 
19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_
naujienos/jonas_rustemas_vilnietis_su_turkisku_fesu/,print>.

 Palyginę abu šaltinius ir mūsų turimus Liudviko Zeidlerio duomenis, matome neatiti-
kimą: iš tikrųjų Liudvikas Zeidleris gimė 1814 m., o Rustemas vedė antrąkart 1826 m. 
jo?! našlę. Taip ir gimsta legendos.

18 VUB, RS, F26-181, l. 47. Tekstas rusų k.
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1814 m. balandžio 8 d. Baigęs Vilniaus gimnaziją 1831 m. stojo vais-
tininko mokiniu į paveldėtą, po tėvo mirties provizoriui G/H/Jendei? 
išnuomotą vaistinę. 1835 m. savo globėjo pastangomis baigti mokinio 
praktiką jis buvo perkeltas į Vilniaus universiteto vaistinę, kuriai vado-
vavo farmacijos profesorius Gorskis19. 1836 m. Medicinos-chirurgijos 
akademijoje įgijo provizoriaus pa-
dėjėjo laipsnį. Uždarius Akademi-
ją, buvo priverstas išvažiuoti į Mas-
kvą laikyti baigiamojo egzamino 
ir, jį išlaikęs, 1842 m. gavo I klasės 
provizoriaus laipsnį, dar tais pačiais 
metais pradėjo valdyti savo vaisti-
nę Vilniuje. 1845 metais išrinktas 
į Draugiją. Ilgus metus buvo Drau-
gijos kabinetų kustodas ir iždinin-
kas, daug nuveikė jos labui20. 

Lazar i s  Stembo, Solomono 
sūnus, gimė Kauno gubernijoje, 
netoli nuo Raseinių. Pradinį išsila-
vinimą įgijo Raseiniuose, o 1866 m.  
įstojo į Vilniaus rabinų mokyklą, 
1873 m. baigė visą jos mokymo 
kursą. Tais pačiais metais Berlyne 
įstojo į Medicinos fakultetą, kurį 
baigė 1877 m. medicinos daktaro laipsniu (magna cum laude). Paskuti-
nius du semestrus buvo profesoriaus Jozefo Mejerio klinikos asistentas. 
1878 m. Peterburgo medicinos-chirurgijos akademijoje išlaikė egzaminą 
gydytojo laipsniui gauti. 1879 m. stojo į karo tarnybą, joje pasiliko iki 
1883 m. Nuo to laiko ypač domėjosi vidaus ir nervų ligomis. 1887 m. 

19 Stanislovas Batys Gorskis (Stanisław Gorski Batys, 1802–1864) – Lietuvos botanikas, 
entomologas, farmakognostas, Vilniaus Medicinos-chirurgijos akademijos profesorius.

20 ZAHORSKI, Władysław. Zarys dziejów Cesarskiego towarzystwa lekarskiego w Wilnie 
(1805–1897), p. 243.

4 PAV. Lazaris Stembo (1851–1906). 
Fotogr. Serebrino ateljė Vilniuje
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specializavosi Berlyne, 1888 m. – Paryžiuje. 1890 m. dalyvavo 10-ajame 
medicinos kongrese Berlyne, o 1894 m. – tokiame pat kongrese Romoje.

Vilniaus medicinos draugijoje skaitė pranešimus: apie atetozę, apie 
neisterinės kilmės septyniolikmetės isterikės paralyžių, apie elektrote-
rapijos naujienas ir kt.21; demonstravo ligonį, sergantį siringomielija, 
išaiškino ligos pobūdį ir diferencinę diagnostiką, argumentuotai atsakė 
į kolegų klausimus22.

Hi lar i jus  Raduškevič ius  gi- 
mė Borystinavo dvare Oršos apskr. 
Mogiliavo gub. Kilęs iš nusigyvenu-
sių Radwan herbo bajorų. Medici-
ną studijavo Medicinos-chirurgijos 
akademijoje Peterburge, ją baigė 
1861 m. Dirbdamas Vilniaus karo 
ligoninės gydytoju, pelnęs ypatin-
gą populiarumą, garsėjęs kaip pui-
kus diagnostas. Į Draugiją išrinktas 
1870 m. Karo ligoninės gydytojas 
per rusų-turkų karą 1877  m. tapo 
turtingu žmogumi. Išėjęs į emeri-
tūrą, praktika vertėsi Vilniuje. Kal-
varijų gatvėje, prie Žaliojo tilto, pa-
sistatydino viduramžių pilaitės tipo 
mūrinius rūmus. Parengė rūmų 
dovanojimo aktą Vilniaus žemės 
ūkio draugijai. Vis dėlto šis aktas 

21 VUB, RS, F26-181, Biographiae et Necrologi, l. 14. Tekstas rusų k., pabaigoje rašoma 
pirmuoju asmeniu: išeitų, kad tai paties Lazario Stembo autografas. Pridedamo darbų 
sąrašo čia nėra. Cituoju išsamiau, nes jo biogramos niekur neteko aptikti. Tai gydytojas, 
labai aktyviai dalyvavęs Draugijos veikloje, praktikoje taikęs naujausius mokslo pasie-
kimus, 1900 m. atidaręs antrąjį rentgeno kabinetą Vilniuje (pirmąjį 1896 m. atidarė 
gyd. F. Dembovskis). Plg.: TRIPONIENĖ, D. Angiologinės diagnostikos veikla Lietuvoje 
[žiūrėta 2015 08 19]. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MEDICINA-
2007-2-18-TRIP.pdf>. 

22 1892 04 13 VMD (913) posėdžio protokolas nr. 4, p. 39.

5 PAV. Hilarijus Raduškevičius 
(1838–1900). Fotogr. J. Čechavičius 
Vilniuje
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neįsigaliojo. Namas buvo parduotas, o jame įsikūrė įvairios institucijos, 
ligoninė. Rasų kapinėse pastatė/fundavo puošnią koplyčią (oratoriją), 
išlikusią iki mūsų dienų (archit. inž. Julianas Januševskis). Jo užsakymu 
dailininkas Vincentas Slendzinskis koplyčioje nutapė Šv. Hilarijaus pa-
veikslą ir keturis evangelistus. Mirė staiga bažnyčioje nuo širdies smū-
gio23. Jo atminimą Vilniuje tebesaugo gražieji rūmai prie Žaliojo tilto 
ir restauruota Rasų kapinių koplyčia.

Ipol i tas  Jundzi las  – medici-
nos daktaras. Gimęs netoli Eišiškių 
(Lydos apskr.), anksti neteko tėvų. 
Giminaičių buvo atiduotas į Bajorų 
institutą Vilniuje, jį uždarius – į Vil-
niaus gimnaziją, kurią baigęs įstojo 
į Dorpato (dab. Tartu) universite-
tą studijuoti medicinos. Tobulinosi 
Berlyne, medicinos daktaro laipsnį 
apgynė Dorpate 1873 m. Netrukus 
persikėlė į Vilnių ir tapo Savičiaus 
ligoninės ordinatoriumi. Daugiau-
sia gilinosi į chirurgiją ir okulisti-
ką, Vilniuje įdiegė Listerio meto-
dą  – antiseptiką karbolio rūgštimi 
ir jodoformu. 1874 m. tapo VMD 
nariu, taip pat dirbo Vilniaus lab-
daros draugijos trečiojo skyriaus 
direktoriaus pavaduotoju ir šias pa-
reigas ėjo iki mirties. 1887 m. tapo vyriausiuoju Savičiaus ligoninės gy-
dytoju. Kasdien operuodavo po kelis kartus, sekė medicinos pažangą 
ir taikė ją praktikoje. Be kitų visuomeninių pareigų, aktyviai dalyvavo 
VMD posėdžiuose ir darbuose, buvo jos sekretorius, o 1891–1892 m. –  

23 SZAREJKO, Piotr. Słownik lekarzy polskich XIX wieku. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo 
naukowe Semper, 1995, p.  330. Kol kas tik čia radau išsamesnę H. Raduškevičiaus 
biografiją.

6 PAV. Ipolitas Jundzilas (1846–
1898). Fotogr. Vl. Zahorskis? Vilniuje
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vicepirmininkas. Paskelbė 7 referatus. Jo pastangomis buvo išleistas24 
„Album Historicum“, skirtas kultūrai ir apšvietai Lietuvoje. 

Gimęs Švenčionyse25 tremtinio šeimoje: tėvas taip pat buvo gydytojas, 
ištremtas į Uralo sritį. Vl. Zahorskis medicinos mokslus baigė Maskvos 

universitete, gydytojavo Jekaterin-
burge ir Čeliabinske. Į Vilnių grįžo 
1893 m.; eidamas medicinos inspek-
toriaus pareigas, susidomėjo istorija. 
Gydytojas, istorikas, rašytojas, krašto-
tyrininkas, fotografas, didelis Vilniaus 
mylėtojas, vienas iš Mokslo bičiulių 
draugijos Vilniuje steigėjų, vienas iš 
Vilniaus Stepono Batoro universite-
to atkūrimo iniciatorių 1919 metais, 
daugelio vadinamas ir menotyros 
specialistu, daug rašęs apie Vilniaus 
architektūrą. Stanisławas Trzebińskis 
dr. Vladislavo Zahorskio nekrologo26 
pabaigoje prideda dukros Szadurskos 
paskolintą paties Zahorskio sudarytą 
bibliografinį darbų sąrašą: vien len-
kiškų publikacijų – 137 pozicijos, 
rusų – 23 ir du vertimai į rusų kalbą. 

24 Taip rašo Edwardas Stockis; jo tekstas išspausdintas PSB, T. XI/1, zesz. 48, Wrocław 
1964, p. 318–319. Manyčiau, kad čia tikrai apsirinkama dėl Istorinio albumo (Album 
Historicum) išleidimo, vėliau kiti mokslininkai (taip pat ir lietuvių) tą riktą pakartoja. 
Istorinis VMD nuotraukų albumas buvo sudarytas, parengtas, bet išleistas (t. y. išspaus-
dintas) niekada nebuvo. Žr. albumo originalo aprašymą (F26-4893) straipsnio pradžio-
je ir 4 išnašoje.

25 Biografiniai duomenys – tik iš bostoniškės Lietuvių enciklopedijos (Bostonas: Lietuvių 
enciklopedijos leidykla, 1966, t. 35, p. 15). Naujoje Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje 
(VLI) dr. Vladislavo Zahorskio nerasime.

26 Archiwum historji i filozofji medycyny oraz historji nauk przyrodniczych. Redaktor Adam 
Wrzosek VII Zeszyt II, Poznań 1927, IX. Wspomnienie pośmiertne. 1. Stanisław Trze-
biński, profesor historii medycyny w Uniw. Stefana Batorego w Wilnie. Śp. Władysław 
Zahorski, p. 291–297. 

7 PAV. Vladislavas Zahorskis – 
(1858–1927). Fotogr. Vl. Zahorskis? 
Vilniuje
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Vyrauja istorinė tematika. Atrodo, kad pats labai daug rašęs apie kitus, be 
čia cituojamos Vilniaus medicinos draugijos istorinės apybraižos ir kitų 
profesinių tekstų, palikęs gražiąsias neblėstančio atminimo Vilniaus le-
gendas, išverstas į ne vieną užsienio kalbą, populiarų vadovą po Vilnių, 
sulaukusį keturių laidų autoriui gyvam esant, įdomių istorinių apybraižų 
apie Vilniaus bažnyčias ir kitus objektus, daug rašęs apie Vilniaus archi-
tektūrą, išsamios monografijos apie save taip ir nesulaukė nei iš lenkų, nei 
iš lietuvių autorių, savo darbais pasistatė nemirtingą paminklą, Horacijaus 
žodžiais: „aere perennius“.

Svarbią išliekamąją vertę turi nuotraukų įrašai (apačioje, lapeliuo-
se po nuotraukomis ar kitoje kortelių pusėje): kai nurodoma pavardė, 
vardas, įstojimo į Draugiją metai, kartais – pareigos ar gimimo ir mir-
ties datos, tik tuomet portretas identifikuojamas ir atpažįstamas. O tuo 
atveju, kai nėra jokio įrašo ir niekur kitur neužfiksuota, kai nėra kitų 
šaltinių, deja, asmuo taip ir lieka neatpažįstamas. Tie lakoniškai brūkš-
telėti vienas ar keli autentiški duomenys neįkainojami (kartais ir apskri-
tai vieninteliai): jie leidžia identifikuoti asmenį, patvirtina jo įstojimo į 
Vilniaus medicinos draugiją datą, pateikia gyvenimo ar mirties metus, 
atitinkamu gyvenimo tarpsniu eitas pareigas ir kt. Dauguma šių įrašų 
daryti dr. Vl. Zahorskio ar kito kurio VMD sekretoriaus ar atsakingo 
asmens ranka, retkarčiais pasitaiko ir vienas kitas autografas. Visi šie įra-
šai mano buvo kruopščiai perrašyti ir perkelti į aprašus elektroniniame 
kataloge (pastabų bloke).

Skaitmeninių vaizdų paskelbimas virtualioje erdvėje pagelbėtų iden-
tifikuoti ne vieną mįslingai į mus žvelgiantį ir negalintį nieko apie save 
daugiau mums paaiškinti veidą. Šioje vietoje pasiremsiu citata iš Min-
daugo Kaminsko publikacijos: „Kaip sektiną pavyzdį galima paminėti 
VUB, kurioje ilgą laiką vyravo tradicija asmenų fonduose esančioms 
nuotraukoms rengti atskirus aprašus. Kai kurie VUB asmenų fondai 
turi išskirtą nuotraukų apskaitą, todėl galima lengviau ją išskirti iš kitų 
dokumentų.“27

27 KAMINSKAS, Mindaugas. Fotografijos paveldas Lietuvoje ir jo apsauga. Iš Vilniaus foto
grafijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos // Wileńska szkoła fotograficzna. 
Kwiestie ciągłości i nowych strategii. Vilnius, 2008,  p. 41.
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Geriausia išeitis šio albumo ir kitoms VUB Rankraščių skyriaus fon-
duose saugomoms istorinėms fotografijoms išlikti ir jų prieinamumui 
užtikrinti yra jų skaitmeninimas28, kartu atliekant būtinus profilakti-
kos ir priežiūros darbus, taip užtikrinant jų išsaugojimą, nes kai kurie 
vaizdai blunka, blanksta, nyksta nesugrąžinamai. Kol kas tik Lietuvos 
centrinio valstybės archyvo (LCVA) Fotodokumentų skyrius ir Lietu- 
vos dailės muziejus (LDM) šį darbą atlieka nuosekliai ir sistemingai. 
Reikia tikėtis, kad jį tęs ir ateityje.

Tik bendrais bruožais aptartas ir pristatytas albumas – svarbus mūsų 
ikonografinio paveldo šaltinis – ateityje neabejotinai sulauks ne tik Lie-
tuvos mokslo istorikų, fotografijos meno tyrinėtojų profesionalų dėme-
sio, bus prikeltas ir atgaivintas šių fotografijose įamžintų garbingų vei-
kėjų atminimas29, identifikuoti kol kas neatpažinti asmenys, parengtos 
ir patikslintos jų biogramos ir svarbiausių mokslo darbų sąrašai. 
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THE VILNIUS MEDICAL SOCIETY ALBUM  
AS AN ICONOGRAPHIC HERITAGE SOURCE

Irena Katilienė
S u m m a r y

The Vilnius Medical Society cared greatly for its history and preserved it very well. There 
are three historical albums of the Society known to us today: (1) the “Liber aureus” (the 
Golden Book), which contains a list of members of the Society from its founding in 1805 
until 1925, (2) a photo album of the members of the Society, and (3) a supplemental   
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photo album („Album Historicum“), comprising portraits of the famous Vilnius Univer-
sity personalities taken from various pictorial and graphic materials; the first was proposed 
by the Society’s chairman Dr. Hippolitus Jundzill in 1853, two last were established 1897. 
There are 133 photographs in this album to our day. These photographs were taken in 
Vilnius photo studios, but some were from Russia, Germany, Ukraine and other coun-
tries. Nearly one third of the photos do not have any information about photographers 
inscribed on the reverse, and there are six people who have not yet been identified. Digi-
tization of these photos would be helpful in preserving them for the future, and might 
someday clarify the mysteries surrounding them.
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Profesoriaus Jono Dumčiaus palikimas:  
nuo rankraščių iki skaitmeninės 

duomenų bazės1

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas profesoriaus Jono Dum-
čiaus archyvas tebėra aktualus, viena vertus, kaip nepublikuotų tekstų šaltinis, kita vertus, 
kaip mokslinių tyrimų objektas arba pamatinė medžiaga. Šiame straipsnyje apžvelgiama 
J. Dumčiaus darbų visuma, daugiausia dėmesio skiriant jo vertimams. Ištyrus archyve sau-
gumus rankraščius ir įvairius dokumentus, pabandyta nustatyti vertimų eiliškumą ir data-
vimą.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: Jonas Dumčius, rankraščiai, vertimai, vertimų datavi-
mas, antikiniai vardai

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas klasiki-
nės filologijos profesoriaus Jono Dumčiaus (1905–1986) archyvas itin 
gausus ir įvairus. Tai mokslinis palikimas: vertimai, straipsniai, recenzi-
jos, studijos, konferencijų pranešimai, perskaitytų knygų užrašai, tezės, 
paskaitų konspektai, be to, asmeniniai dokumentai (atestatas, univer-
siteto baigimo diplomas, disertacijos byla etc.), namų išlaidų knygos,  

1 Straipsnyje panaudota šių projektų tyrimų medžiaga: „Antikinių tikrinių vardų skait-
meninė duomenų bazė“ (2013 06–2015 07), vadovė A. Kučinskienė, finansuojamas 
Lietuvos mokslo tarybos, sutarties Nr. MIP-078/2013; „Klasikinės filologijos sklaida: 
Aristofano komedijų vertimų publikavimas“ (2013), vadovė A. Kučinskienė, finansuo-
jamas Lietuvos kultūros tarybos, sutarties Nr. KRF-S-485; „Kultūros istorijos sklaida: 
prof. Jono Dumčiaus rankraštinio palikimo publikavimas“ (2014), vadovė A. Kučins-
kienė, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, sutarties Nr. LKT/S(5.20)-LEL-68.
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gauti laiškai, sveikinimai, nuotraukos ir t. t. Kyla klausimas, kokią naudą 
mokslui ir kultūrai gali teikti panašūs archyvai. Pirmiausia – galimybę 
publikuoti vertingus tekstus. Šia prasme J. Dumčiaus palikimas niekada 
nebuvo pamirštas ir apleistas, bet nuolat tiriamas ir viešinamas. Jau po 
Profesoriaus mirties išspausdinti jo vertimai: Aischilo Orestėja (1988), 
Herodoto Istorija (1988 ir 2008), Menandro Bambeklis (1989), Aristo-
telio Kategorijos ir Nikomacho etika (1990), Senekos tragedijos Trojietės 
(1992), Faidra, Pamišęs Herkulis (1996), iš rankraščių parengta mono-
grafija Sofoklis (parengė Dalia Dilytė, Vilnius: Mokslas, 1992). Po kelio-
likos metų pertraukos iš rankraščių prikeliami ir skaitytojams pristatomi 
nauji leidiniai: 2012 m. pasirodė nepublikuotų J. Dumčiaus straipsnių 
rinktinė Iš rankraščių palikimo2, 2013 m. Klasikų asociacija (Societas 
Classica), remiama Lietuvos kultūros tarybos, parengė solidų J. Dum-
čiaus verstos Aristofano komedijos Paukščiai leidimą3 su moksliniais 
komentarais. Galop praėjusiais metais vėlgi Kultūros tarybos paramos 
dėka radosi tarsi tęsinys ar antroji dalis Iš rankraščių palikimo: atsimini
mai, laiškai. Visi šie darbai skirti mūsų gerbiamo Mokytojo atminimui 
ir, žinoma, visos skaitančiosios Lietuvos šviesuomenės džiaugsmui. 

Kita vertus, rankraštinio palikimo tyrimai leidžia geriau pažinti 
žmogų ir mokslininką, jo veiklos barus bei mokslinius interesus, įpro-
čius ir charakterį. Rankraštis pasako apie žmogų daugybę dalykų, kurie 
išnyksta be pėdsako spausdintame tekste. Antai smulki, kone kaligrafiš-
ka Dumčiaus rašysena bei švara puslapyje atspindi rašiusiojo tvarkingu-
mą, o lapai, kuriuose surašyti tekstai, – kone pedantišką, jei nesakysime 
suvalkietišką, taupumą. Daug tekstų surašyta ant plono permatomo 
A4 formato popieriaus lapo abiejų pusių smulkia, dailia rašysenam, o  
eilutės suguldytos taip, kad viena neužliptų ant kitos, esančios kitoje 
lapo pusėje. Stebina tai, kaip tvarkingai, kone be taisymų ir braukymų 
popieriuje gula tiek mokslinių straipsnių, tiek verčiamų tekstų eilutės. 

2 DUMČIUS, Jonas. Iš rankraščių palikimo: straipsniai. Sudarė, įvadinį straipsnį parašė ir 
Jono Dumčiaus bibliografiją parengė Audronė Kučinskienė. Vilnius: Aidai, 2012.

3 ARISTOFANAS. Paukščiai. Iš senosios graikų kalbos vertė Jonas Dumčius, vertimą 
redagavo, parengė, komentarus parašė ir bibliografiją sudarė Audronė Kudulytė- 
-Kairienė. Vilnius: Societas Classica, 2013.
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Lyginant su kito klasikinės filologijos žinovo ir vertėjo Antano Rukšos 
vertimų rankraščiais4, aiškiai matyti, jog rankraštinis tekstas atskleidžia 
visai kitokį kūrybos procesą: A. Rukša daugsyk braukia, ieško tinkamo 
žodžio, kiekvienai eilutei ar žodžių junginiui parenka po kelis ar net ke-
liolika vertimo variantų, o vienos dienos darbas, kaip matyti iš šonuose 
užrašytų datų, retai kada viršija 20 hegzametro eilučių. O štai J. Dum-
čiaus šis veiksmas tarsi vyksta galvoje, o rašte fiksuojamas jau rezulta-
tas. Tokį kūrybos vyksmą patvirtina ir amžininkų atsiminimai. Vladas 
Žukas taip prisimena atostogas Palangoje su Jonu Dumčiumi: „Mano 
kaimynas rašo be jokių šaltinių – vaikščioja po kambarėlį, trys žingsniai 
pirmyn, trys atgal, pirmyn atgal – pagaliau prisėda prie staliuko, užrašo 
sakinį į storą sąsiuvinį – rankraštis visai švarus, be taisymų. Užrašomos 
tik gerai apgalvotos mintys.“5 

Apžvelgdami J. Dumčiaus palikimą kaip visumą, galime padaryti kai 
kurių įžvalgų apie jo mokslinius interesus bei vertimus tam tikrais gyve-
nimo bei karjeros tarpsniais. Brandžios mokslinės karjeros pradžioje – 
per Antrąjį pasaulinį karą ir pirmaisiais pokario metais – jis parašė ke-
letą solidžių darbų lotyniškai ir vokiškai. Du iš jų dabar saugomi VUB 
Rankraščių skyriuje: „Utrum Sophocles librum De choro prosa oratione 
scripserit, necne“6 ir „De Sapphus carmine 2D“ 7. Pirmąją iš šių studijų 
apie tai, ar Sofoklis parašė proza knygą Apie chorą, J. Dumčius ketino 
ginti kaip disertaciją. Universiteto archyve išlikęs 1942 m. lapkričio 12 d. 
jo rašytas tokio turinio pareiškimas: „Parašiau disertacinį darbą „Utrum 
Sophocles librum „De choro“ prosa oratione scripserit, necne“. Todėl 
prašau Fakulteto Tarybos paskirti komisiją šiam mano darbui įvertinti.“8 
Ant to paties lapo yra prierašas: „Hum. M. F-to Taryba savo posėdy-
je 1942.XI.13 išrinko komisiją darbui įvertinti iš prof.  J. Otrębskio,  
doc. A. Rukšos ir prof. A. Salio. Oficialiais oponentais, darbą teigiamai 

4 Rankraštį, kuriame yra dalis Vergilijaus Georgikų vertimo, Klasikinės filologijos katedrai 
padovanojo Violeta Rukšaitė-Tapinienė.

5 ŽUKAS, Vladas. Prisiminimų puslapiai. Pažinti kultūros žmonės. Vilnius, 2002, p. 45.
6 1942, rankraštis, 29 A4 formato lapai, 58 psl. (VUB Rankraščių skyrius, F 220–52).
7 1947, rankraštis, 62 psl. (VUB Rankraščių skyrius, F 220–68).
8 VUB Rankraščių skyrius, F 98–19.
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įvertinus, paskirti J. Otrębskis ir A. Rukša.“ Pasirašyta tuometinio fakul-
teto dekano Jono Puzino. Vis dėlto gynimas tada neįvykęs, tikriausiai 
sutrukdė ir tai, kad 1943 m. vokiečių valdžia uždarė universitetą9, o 
po karo situacija pasikeitusi: oponentu paskirtas A. Rukša pasitraukė į 
Vakarus, o ir lotyniškai parašytas darbas galbūt netiko sovietų valdžiai. 

Antroji stambi lotyniška studija, matyt, parašyta po 1946 m., „De 
Sapphus carmine 2D“ neseniai įtraukta į straipsnių rinkinį10. Naujau-
si atradimai bei tyrimai praturtino mūsų žinias apie Sapfo bei papildė 
jos eilėraščių korpusą11, bet J. Dumčiaus kruopšti ir išsami studija apie 
eilėraštyje reiškiamus jausmus tebėra aktuali ir nepraradusi savo vertės. 
Be šių dviejų darbų, dar reikėtų pridurti du veikalus, kurie minimi jau 
1946 m. liepos 11 d. sudarytame J. Dumčiaus mokslinių darbų sąraše 
(rusų k.)12, bet, deja, nėra išlikę tarp Profesoriaus rankraščių: „Quas 
partes choro tragoediarum Aristoteles attibuerit?“ (lot. k., 19 p.) ir „Ist 
Platos Prosa rythmisiert?“ (vok. k., 236 p.).

Peršasi kelios išvados. Akivaizdu, kad po stažuotės Bazelyje J. Dum-
čius jautėsi dalyvaująs Europos moksliniame gyvenime ir pakankamai 
tam pasirengęs, taigi savo mintis dėstė lotyniškai – mokslo kalba, priei-
nama viso pasaulio filologams. Mūsų dienomis, kai lotyniški straipsniai 
tapo retenybe, šios solidžios studijos, parašytos nepriekaištingai sklan-
džia lotynų kalba, yra tarsi XIX–XX a. pradžios atgarsis, kai lotyniškai 
rašytos disertacijos buvo kone kasdienė praktika. Antra, galime sakyti, 
kad nuo pat karjeros pradžios ryškėja vienas J. Dumčiaus  kaip moks-
lininko bruožas – universalumas. Į jo tyrimų akiratį pakliūva skirtingi 

9 J. Dumčiaus disertacijos gynimo byloje tarp kitų dokumentų esančioje autobiografi-
joje rusų kalba parašyta, jog, 1943 m. vokiečių valdžiai sustabdžius universiteto dar-
bą, jis grįžęs į tėviškę ir prabuvęs ten iki universiteto atidarymo. Į darbą grįžęs 1944–
1945 mokslo metų pradžioje (VUB Rankraščių skyrius, F 220–6).

10 DUMČIUS, Jonas. Iš rankraščių palikimo, p. 159–239.
11 2004 m. Kelno universiteto papirusų kolekcijoje buvo rastas III a. pr. Kr. papirusas su 

iki šiol nežinomu, gana gerai įskaitomu Sapfo eilėraščiu. Surastą kūrinį rekonstravo ir 
publikavo M. L. Westas („The new Sappho“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 
2005, 151, p.  1–9). Lietuvoje žymiausias pastarųjų metų darbas yra prof. Henriko 
Zabulio Sapfo korpuso vertimas (Sapfo. Vertė ir sudarė H. Zabulis, Vilnius: Meralas, 
2002).

12 VUB Rankraščių skyrius, F 220–51(2).
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graikų autoriai, paliečiamos įvairios problemos, ir tas ratas ilgainiui tik 
plėsis. Kita vertus, matyti, jog pagrindinis dėmesys krypsta į tą sritį, kuri 
taps fundamentalių jo mokslinių tyrimų lauku, – graikų tragediją.

Po karo J. Dumčius susitelkia ties vertimais. Mes tiksliai nežinome 
pirmųjų vertimų datos, bet terminus post quem laikytinas 1946 m., mat 
minėtame 1946.VII.11 mokslinių darbų sąraše dar nėra nė vieno ver-
timo. Iki tol Lietuva jau turėjo išverstą ir paskelbtą Homero Odisėją ir 
Iliadą13, keletą Platono dialogų, kai kurių net po kelis vertimus (sic!)14, 
kelias Aischilo ir Sofoklio tragedijas15, Aristofano komediją16, viena 
kita Anakreonto, Teognido, Cicerono, Cezario, Horacijaus, Ovidijaus 
ir kitų autorių atkarpėlė buvo įdėta į moksleiviams ir studentams skirtus 
chrestomatinius leidinius17, pavyzdžiui, J. Talmanto sudarytą Visuotinės 
literatūros chrestomatiją. Iji dalis: Graikai ir Romėnai (Kaunas, 1930), 

13 HOMĖRO Odisėja. Vertė J. Ralys. Kaunas: Švietimo ministerijos leidinys, 1921; 
HOMERO Ilijada. Vertė J. Ralys ir kt., redagavo ir įvadą parašė V. Šilkarskis. Kaunas, 
1930.

14 PLATONAS. Sokrato apologija. Kritonas. Vertė M. Račkauskas. Kaunas: „Vairo“ b-vės 
leidinys, 1927; PLATONAS. Sokrato gynimasis teisme ir Kritonas. Vertė A. Smetona, in-
vadą ir komentarus paruošė V. Šilkarskis. Kaunas: Švietimo m-jos Knygų leid. kom-
jos leidinys Nr. 467, 1935; PLATONAS. Eutifronas. Išvertė M. Račkauskas. Kaunas, 
1929; PLATONAS. Fedonas (Apie sielą). Išvertė prof. M. Račkauskas. Kaunas, 1930; 
PLATONAS. Puota. Faidonas. Iš graikų kalbos vertė M. Račkauskas, invadą parašė V. Se-
zemanas. Klaipėda: Švietimo m-jos Knygų leid. kom-jos leidinys Nr. 468, 1935.

15 SOFOKLIS. Antigona. Vertė J. Š. [Vaclovas Biržiška]. Išleista P. Nėrio kaštais, spauzdintas 
pas Otto v. Mauderodę Tilžėje, 1903; SOFOKLIS. Karalius Oidipas. Vertė A. Churginas. 
Vairas, 1935, t. XIII, Nr. 1, 50–52; Nr. 2, 163–166; Nr. 3, 338–341; Nr. 4, 446–449; 
t. XIV, Nr. 5, 66–69; SOFOKLIS. Tragedijos (Antigonė, Karalius Oidipas, Oidipas Kolo
ne). Vertė A. Rukša ir A. Venclova. Kaunas: Švietimo ministerijos Knygų leidimo ko-
misijos leidinys Nr. 505, 1939; ESCHILIS. Prikaltas Prometėjis. Vertė J. Š. [Vaclovas 
Biržiška]. Vilnius: Vilniaus žinių spaustuvė, 1905; AISCHILAS. Prikaltasis Prometėjas. 
Išvertė P. Gaučys. Kaunas, 1937; AISCHILAS. Prikaltasis Prometėjas. Vertė R. Mironas. 
Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.

16 ARISTOFANAS. Debesys. Išvertė P. Gaučys, Kaunas, 1936.
17 PUBLIJUS OVIDIJUS NAZONAS. Parinktųjų eilėraščių vertimas ir lotynų graikų mitologija 

su trumpute poeto biografija ir 25 piešiniais. Parūpino V. Kuliešis, kalbą taisė St. Dabu-
šis. Kaunas: „Vyties“ bendrovės leidinys, 1929; Visuotinės literatūros chrestomatija. Iji 
dalis. Graikai ir Romėnai. Sudarė J. Talmantas, Kaunas: „Sakalo“ b-vės leidinys, 1930; 
Q. HORATIUS FLACCUS, Parinktos odės ir epodės. Parengė T. Šidiškis. Kaunas: Sakalas, 
1936.
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o kultūrinė spauda – žurnalai „Vairas“, „Židinys“, „Aidai“ kone kie-
kviename numeryje skaitytojams pateikdavo naujų vertimų ištraukų, 
supažindindami su Aristofano, Horacijaus, Ovidijaus, Tibulo kūryba18.

Galime drąsiai teigti, kad J. Dumčius buvo vienas iš produktyviausių 
antikinės literatūros vertėjų. Puikiai mokėdamas abi Antikos kalbas, jis 
labai praturtino ir graikų, ir romėnų literatūros lietuviškų vertimų kraitę. 
Šios veiklos Profesorius neapleis visą gyvenimą, tačiau, kaip matyti iš to-
liau pateikto tyrimo, gausiausias jo vertimų derlius užderės iki 1960 m. 
Tuo pat metu, nepamirškime, parašoma ir 1958 m. apginama disertaci-
ja, spaudoje paskelbiama pluoštas straipsnių – stulbinantis mokslininko 
produktyvumas. Dalis J. Dumčiaus vertimų yra publikuota ir gerai pa-
žįstama skaitančiai Lietuvos šviesuomenei, bet nemaža dalis tebėra likusi 
rankraščiais. Gal būtų galima ginčytis dėl šių rankraštinių vertimų me-
niškumo, skambumo ar metrinio tikslumo, tačiau neabejotina jų, kaip 
žodinio paminklo ir šio žmogaus palikimo, vertė. Juk dažnu atveju tai 
tebėra vieninteliai lietuviškai paskaitomi Plauto, Terencijaus, Menandro, 
Senekos kūriniai. Be to, turime nepamiršti, kad daugelis jų gimė ne prie 
rašomojo stalo, apkrauto knygomis ir žodynais, ir ne leidyklos užsakymu, 
bet laisvalaikiu ir tarsi savo malonumui ar minties pratyboms.

Kitas ženklus veiklos etapas – vadovėliai ir mokymo priemonės, ku-
rios nuo 1958 m. pasipila kaip iš gausybės rago: nedidelis mokykloms 
skirtas rinkinėlis Iš antikinės ir renesanso poezijos19 vėliau išsirutulios į 
graikų ir romėnų literatūros chrestomatijas studentams20, o 1960 m. 
pasirodęs trijų bendraautorių – Jono Dumčiaus, Kazimiero Kuzavinio 
ir Ričardo Mirono – originalus lietuviškas lotynų kalbos vadovėlis aukš-
tosioms mokykloms Lotynų kalba. Lingua Latina (Vilnius: Politinės ir 

18 Vertė Petras Gaučys, Motiejus Gustaitis, Antanas Maceina, Juozas Vosylius, Aleksys 
Churginas.

19 Iš antikinės ir renesanso poezijos: Chrestomatija vidurinei mokyklai su įvadais ir komen-
tarais. Sudarė Jonas Dumčius, Leonas Valkūnas. Vilnius: Valstybinė pedagoginės litera-
tūros leidykla, 1958.

20 Graikų literatūros chrestomatija: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybėms. 
Sudarė J. Dumčius ir L. Valkūnas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros 
leidykla, 1963; Ištraukos iš romėnų autorių. Parengė J. Dumčius ir L. Valkūnas. Vilnius: 
Vilniaus universitetas, 1970. 
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mokslinės literatūros leidykla, 1960) taps pagrindu ne vieno leidimo ir 
kelių variantų sulaukusio vadovėlio, iš kurio ir šiandien lotynų kalbos 
mokosi tiek gimnazijų, tiek universitetų studentai21. Ne mažiau svarbus 
J. Dumčiaus indėlis į graikų kalbos studijas Lietuvos aukštosiose moky-
klose: Graikų kalbos istorinė gramatika pasirodo dar Profesoriui gyvam 
esant, o graikų kalbos vadovėlis – jau po jo mirties22.

Dar vienas svarbus mokslinės veiklos baras – tai moksliniai straips-
niai, kurių dauguma parašyta paskutiniais gyvenimo dešimtmečiais, nuo 
1970 m. Taigi brandaus amžiaus Profesorius sugebėjo derinti dėstytojo 
darbą su vaisinga moksline veikla. Dalis jų buvo publikuojami mokslo 
darbų leidinyje „Literatūra“, tačiau didžiausias pluoštas liko rankraščių 
pavidalu23. Tyrinėjant šią J. Dumčiaus palikimo dalį, pirmiausia prieš 
akis atsiveria Profesoriaus mokslinio domėjimosi platumas bei nepa-
prasta erudicija. Tyrimai apima įvairiausias klasikinės filologijos sritis: 
lingvistiką, literatūrologiją, mitologiją, kultūros istoriją. J.  Dumčius 
buvo puikus abiejų Antikos kalbų mokovas, tad ir jo kalbiniai straips-
niai liečia tiek graikų, tiek lotynų kalbos, lyginamosios lingvistikos, in-
doeuropeistikos, istorinės gramatikos klausimus. Mokslininką domina 
ir etruskų kalbos kilmės bei žodžių etimologijos problemos („Dėl etrus-
kų kalbos žodžio lupuce“), ir seniausio išlikusio graikiško įrašo rekons-
trukcija, prasmė bei kalbiniai ypatumai („Nestoro taurė kalbiniu atžvil-
giu“), ir lotynų kalbos kirčio istorijos klausimai („Dėl lotynų kalbos kir-
čio“, „Dėl vadinamojo trijų morų dėsnio“). Be to, į kalbininko akiratį  

21 DUMČIUS, Jonas; KUZAVINIS, Kazimieras; MIRONAS, Ričardas. Lectiones Latinae: lo-
tynų kalbos vadovėlis LTSR aukštųjų mokyklų studentams filologams ir istorikams. 
Vilnius: Vilniaus universitetas, 1969; DUMČIUS, Jonas; KUZAVINIS, Kazimieras; 
MIRONAS, Ričardas. Elementa Latina: vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų klasi-
kinės filologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir istorijos specialybių 
studentams. Vilnius: Mokslas, 1978; 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: 
Mokslas, 1986; 4-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centras, 2010.

22 DUMČIUS, Jonas. Trumpa istorinė graikų kalbos gramatika: mokymo priemonė. Vilnius: 
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1975; Graikų kalba: vadovėlis respublikos 
aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams. Vilnius: Mokslas, 1989.

23 Dalis Rankraščių skyriuje saugomų J. Dumčiaus straipsnių neseniai sudėti į jau minėtą 
jo straipsnių rinkinį Iš rankraščių palikimo (2012).
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patenka ir lietuvių dialektologija, ypač gimtoji suvalkiečių tarmė („Dve-
jopa balsiokaita“)24. Svarbiausias J. Dumčiaus literatūrologinių tyrinėji-
mų objektas – graikų tragedija. Apie tai publikuota pluoštas straipsnių, 
jau po mirties išleista monografija Sofoklis25. Rankraščių skyriuje esama 
dar nemažai nepublikuotų šios srities straipsnių, savo leidėjo dar lau-
kia studija apie Aischilą26. Nesunku pastebėti, kad ir graikų tragedijos 
bare mokslininkas nesiriboja siaura specializacija, bet leidžia minčiai 
plačiai skleistis: jis aprėpia visų trijų didžiųjų graikų tragikų – Aischi-
lo, Sofoklio ir Euripido – kūrybą, nagrinėja savitą jų herojų pareigos, 
garbės supratimą, žmogaus santykį su lemtimi („Dėl tragiškos „kaltės“ 
ar „klaidos“), kiekvieno tragiko dialogų ypatumus („Kai kurie Aischilo 
dialogų ypatumai, lyginant su Sofokliu“), sentencijų įvairovę („Senten-
cijos Aischilo kūryboje“), kelia įdomių hipotezių dėl tragedijų datavimo 
(„Dėl apytikrės Sofoklio Oinomajo datos“) ir t. t. Be graikų tragedijos, 
į Dumčiaus tyrimų lauką patenka kitų autorių, tiek graikų (Teokrito), 
tiek romėnų (Terencijaus, Katulo, Tibulo, Propercijaus, Horacijaus, Se-
nekos), kūriniai.

Nemenka problema yra rankraštinių tekstų datavimas, ir pats rank-
raštis čia tampa svarbiausiu informacijos šaltiniu. Rengiant straipsnių 
rinkinį Iš rankraščių palikimo (Vilnius, 2012), sudarytojai pavyko pa-
tikslinti kai kurias straipsnių datas, pasinaudojus  rankraščių archyve 
išlikusiais J. Dumčiaus mokslinių darbų sąrašais27. Deja, ir jų datos daž-
niausiai nėra nurodomos, jas tik galima nuspėti iš to, kuriais metais bai-
giasi publikuoti darbai. Be to, apytikriai datuoti straipsnius bandyta pa-
gal tai, kokia vėliausia bibliografinė nuoroda pateikiama pačiame tekste.

Šiame straipsnyje norėtume sutelkti dėmesį į J. Dumčiaus vertimų 
datavimą. Vertimų datas Dumčius neretai nurodo rankraščio gale, dargi 
su prierašais ir patikslinimais. Kartais vertimų laiką atsekti padeda ir 

24 Į minėtą rinkinį nepateko šie straipsniai: „Kai kurie šakiečių tarmės ypatumai“, „Vidu-
girio kaimo (pusiaukelėj tarp Paluobių ir Griškabūdžio) tarmė, lyginant su Paluobių 
apylinkės tarme“.

25 DUMČIUS, Jonas. Sofoklis. Parengė D. Dilytė. Vilnius: Mokslas, 1992.
26 VUB Rankraščių skyrius, F220–138.
27 VUB Rankraščių skyrius, F 220–51.
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tokie, sakytume, antriniai požymiai: kokiame popieriuje ir kokiu rašalu 
užrašytas tekstas, kurie iš jų ir kokia tvarka minimi darbuotojo anketose 
ir darbų sąrašuose ir pan. Gretindami visus šiuos duomenis, pabandėme 
atkurti bendrą Profesoriaus vertimų vaizdą: jų seką, eiliškumą, nustatyti, 
kokius autorius ir kūrinius tam tikru laikotarpiu renkasi vertėjas ir pan.

Pirmasis mūsų turimas J. Dumčiaus vertimas, kurio tiksli data nuro-
dyta paties vertėjo, yra Herodoto Istorijos rankraščio variantas su prierašu: 
„Pradėjau versti antroj pusėj birželio 1949 m., o baigiau 9 rugsėjo 1949 m. 
(Daugiausia išverčiau liepos mėnesį, bet taip pat su pertraukomis!)“28 
Iškart pribloškia neįtikėtinas vertimo greitis! Tačiau pats vertėjas turbūt 
nelaikė savo darbo baigtu, nes, pirma, turime dar kelias vėlesnes vertimo 
redakcijas – kruopštaus taisymo žymes, antra, 1958 m. gruodžio 6 d. 
disertacijos byloje esančiame darbų sąraše29 jis nemini Herodoto, nors 
nurodo kitus savo rankraštinius vertimus (Hesiodo, Euripido, Aristofa-
no, Terencijaus, Plauto, Petronijaus, Aristotelio). Jei darysime prielaidą, 
kad šiame ir kituose darbų sąrašuose nepublikuoti vertimai daugmaž pa-
teikiami tokiu eiliškumu, kokiu jie buvo atlikti (bent jau autorių seką 
dažnai patvirtina mūsų turimi duomenys), tuomet galime manyti, kad 
vieni iš ankstyviausių buvo ir Hesiodo poemų Teogonija bei Darbai ir 
dienos vertimai30, minimi pirmuoju numeriu minėtuose sąrašuose. Beje, 
jie ir užrašyti ant kitokio popieriaus nei visi kiti vertimai – ant VU Hu-
manitarinių mokslų fakulteto įskaitų registracijos lapų.

1950 metais užderėjo gausus vertimų derlius. Akivaizdu, kad tais 
metais vertėjas nutarė imtis antikinės komedijos žanro. Per vasaros 
atostogas jis išverčia kelias graikų komediografo Aristofano komedijas: 
Paukščius („Išverčiau per 8 dienas! Devintai liko tik 46 eilutės!“)31, Var
les („Baigiau šeštadienį (1950. VIII. 19), pradėjau sekmadienį (VIII.13) 
po Paukščių! “)32. Turbūt apie tą patį laiką išverstos ir komedijos Debesys 

28 Herodotas. Istorija. 9 knygos (I redakcija). 233 lap. VUB Rankraščių skyrius, F 220–221.
29 Mašinėle spausdintas mokslinių darbų sąrašas rusų kalba, publikuoti ir rankraštiniai 

darbai, iš viso 51 pozicija. VUB Rankraščių skyrius F 220–6.
30 Hesiodas. Teogonija (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–224; Hesiodas. Dar

bai ir dienos. VUB Rankraščių skyrius, F 220–223.
31 Aristofanas. Paukščiai (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–203.
32 Aristofanas. Varlės. VUB Rankraščių skyrius, F 220–207.
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bei Raiteliai33. Pastarosios vertimo data rankraštyje nenurodyta, bet, ži-
nodami J. Dumčiaus vertimo tempus, galime spėti, kad ji įsiterpė rug-
pjūčio pabaigoje po Varlių (žr. priedą). Jos rankraštis yra lygiai toks pat 
kaip Paukščių ir Varlių: ant plonų permatomo popieriaus A4 formato 
lapų violetiniu rašalu tekstas surašytas plona, nesusiliejančia rašysena. 
Dar labiau intriguojantis yra Debesų likimas. Šis rankraštis neišlikęs, bet 
1958 m. gruodžio 6 d. disertacijos gynimo byloje esančiame moksli-
nių darbų sąraše visos keturios Aristofano komedijos nurodomos greta. 
Be to, žinome, kad kaip tik šis Profesoriaus vertimas buvo įtrauktas į 
Graikų literatūros chrestomatiją (1963), o sutapimo (ar vertėjo taupumo) 
dėka turime išlikusį Debesų mašinraštį: ant jo lapų antrosios pusės vėliau 
užrašytas Menandro Bambeklio vertimas34. 

Iškart po Aristofano vertėjas lieka prie antikinės komedijos žanro, 
bet imasi romėnų autorių: pirmoji mokykliniame sąsiuvinyje gula Plau-
to Asinarija („Verčiau rugpjūčio pabaigoj (200 eil.)“)35, bet grįžus po 
atostogų į Vilnių jos vertimas kuriam laikui atidedamas. Jau rugsėjo 
2 d. J. Dumčius sėda prie vertimų, bet kažkodėl netęsia pradėtosios ko-
medijos (pamiršta?), bet imasi naujo Plauto kūrinio – komedijos Dėžutė 
(„Verčiau 1950.IX.2–6“)36, po jos – kito romėnų rašytojo Terencijaus 
žymiausios pjesės Broliai („Versta 1950.IX.9–IX.16 (17 tik 12 eilučių 
liko!)“37). Paskui vėl grįžta prie Plauto, užbaigia Asinariją („Verčiau rug-
pjūčio pabaigoj (200 eil.) ir X.7–X.11 (5 dienas)“) ir be dienos pertrau-
kos išvierčia dar tris pjeses: Bakchides („1950.X.11–16 (5 dienas!)“)38, 
Belaisvius („Verčiau 1950.X.16–20 ir X.23–27“)39 ir Kasiną („X.27–XI. 
2“)40, o lapkričio mėn., po vos kelių dienų atokvėpio, – Duonvabalį 
(„Verčiau 1950.XI.6–XI. 8 (3 dienas: 140 + 230 + 360 eilučių)“)41, 

33 Aristofanas. Raiteliai (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius F 220–205.
34 Menandras. Bambeklis, arba Mizantropas (II redakcija). VUB Rankraščių skyrius, 

F 220–229.
35 Plautas. Asinarija (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius F 220–239.
36 Plautas, Dėžutė (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–243.
37 Terencijus. Broliai (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–265. 
38 Plautas, Bakchidės, VUB Rankraščių skyrius, F 220–240.
39 Plautas. Belaisviai (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–241.
40 Plautas. Kasina (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–250.
41 Plautas. Duonvabalis (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–245.
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Epidiką („Verčiau 1950.XI.9–11 (235 eil. + 441 eil. + 733 eil.)“)42 ir 
Pirklį („XI.12–XI.23“)43. Sprendžiant iš rankraščių, tais pačiais metais 
dar išversta Aulularia ir dalis (711 eil.) Kario pagyrūno. Pirmąją lentelėje 
įrašėme po Terencijaus Brolių, nes čia susidaro laiko tarpas, be to, ji 
užrašyta ant tokių pačių popieriaus lapų kaip Dėžutė, Broliai. Žinoma, 
tai nėra patikimi kriterijai, veikiau spėlionės. Visi tų metų vertimai (iš-
skyrus Asinariją, užrašytą ploname mokykliniame sąsiuvinyje) užrašyti 
ant plonyčių popieriaus lapų abiejų pusių violetiniu rašalu, bet vienų 
rankraščių tekstas susiliejęs, o kitų užrašytas plona, nesulieta rašysena. 
Deja, tai nedaug tepadeda datavimui, nes abi rankraščių rūšys neina 
chronologiškai, bet kaitaliojasi44.

Po kelerių metų pertraukos 1958 m., matyt, rengdamasis disertacijos 
gynimui, J. Dumčius vėl grįžta prie šių vertimų, juos perrašo, pataiso, ir 
taip randasi kai kurių komedijų antroji redakcija, kai kurių nauji verti-
mai. Daugelis jų be datos, bet lengvai atpažįstami iš popieriaus, rašalo bei 
rašysenos, lyginant su keliais datuotais rankraščiais. Rugpjūtį išverstos 
dvi naujos Plauto komedijos – Stichas („Verčiau Palangoj 1958.III.15–
20“)45 ir Lynas (be datos), abi užrašytos ant mažo formato permatomų 
lapų vienos pusės šviesiais mėlynu („žalsvu“) rašalu. Toliau eina dar pen-
kios Plauto komedijos, kurios ir pagal užrašytas datas, ir pagal rankraštį 
(dvigubi nepermatomo popieriaus lapai, šviesiai mėlynu („žalsvu“) arba 
violetiniu rašalu) darniai gula į eilę: užbaigiama pirmoji redakcija seniai 
pradėto Kario pagyrūno („Verčiau (712–1437) 1958.VIII.30–IX.4“)46, 
naujai išverčiamos Persas („Verčiau 1958.IX.4–9 (žalsvu šriftu Zakrete 
saulėtomis dienomis)“)47, Pūnas („Verčiau 1958.IX.9–15 (žalsvu šriftu 
Zakrete 14.IX)“)48, Laukinis („Verčiau 1958.IX.15–20“)49, Tripinigė 

42 Plautas. Epidikas. VUB Rankraščių skyrius, F 220–247.
43 Plautas. Pirklys. VUB Rankraščių skyrius, F 220–255.
44 Susiliejusia rašysena – Aristofano Paukščiai, Plauto Dėžutė, Terencijaus Broliai, Plauto Au

lularia, Kasina, Duonvabalio pradžia; nesusiliejusia rašysena – Aristofano Varlės, Raiteliai, 
Plauto Bakchidės, Belaisviai, didžioji dalis Duonvabalio, Epidikas, Pirklys, Karys pagyrūnas.

45 Plautas. Stichas. VUB Rankraščių skyrius, F 220–260.
46 Plautas. Karys pagyrūnas (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–248.
47 Plautas. Persas. VUB Rankraščių skyrius, F 220–254.
48 Plautas. Pūnas. VUB Rankraščių skyrius, F 220–257.
49 Plautas. Laukinis. VUB Rankraščių skyrius, F 220–252.
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(„1958.IX.27–X.3“)50. Pagal tuos pačius rankraščio kriterijus čia pat pri-
dėtume nedatuotą Hesiodo Teogonijos antrąją redakciją51. Neabejotinai 
tiems patiems metams priklauso šūsnis anksčiau išverstų Plauto ir Aris-
tofano komedijų, naujai peržiūrėtų ir švariai perrašytų mėlynu („žals-
vu“) rašalu ant pusiau plono gelsvo popieriaus lapų vienos pusės52. Tiesa, 
identiški rankraščiai išliks ir paskesniais 1959 metais, tačiau šiuo atveju 
lemiamu datavimo kriterijumi tampa jau minėtas J.  Dumčiaus darbų 
1958 m. gruodžio 6 d. disertacijos byloje sąrašas, kuriame išvardyti visi 
ligi tol išversti ir sutvarkyti vertimai. 1959 metų darbai į jį dar nepatenka. 

Žinoma, mūsų atkurtas vaizdas turi spragų. Antai neaiškus Euripi-
do Bakchančių ir Petronijaus Satyrikono vertimų laikas. Abu jie įtraukti 
į disertacijos bylos sąrašą. Jei tikėsime, kad jame pateiktų darbų seka 
daugmaž atitinka vertimų eiliškumą, tuomet Bakchantės laikytinos vie-
nu ankstyviausių J. Dumčiaus vertimų (1949 m. pabaiga ar 1950 m. 
pradžia?), nes įrašytos iškart po Herodoto, dar prieš Aristofano ir Plauto 
komedijas. Priešingai, Satyrikonas eina jau po visų mūsų minėtų verti-
mų, o dalis rankraštinio teksto (fragmentų paaiškinimai)53 surašyta ant 
tokių pačių plonų pusinių lapų, kaip Plauto Stichas ir Lynas (1958). Už-
baigta Satyrikono redakcija, mašinraštis, antraštiniame lape datuojamas 
1966 m.54 Žinome, kad pirmą kartą Satyrikonas buvo išleistas 1984 m., 
taigi parengtas tekstas ilgokai išgulėjo stalčiuje. 

Ligi šiol buvo manyta, kad Bakchančių vertimo rankraščio neturime, 
tik mašinraštį55. Tačiau ruošiant šį straipsnį, pavyko pastebėti rankraštį 
su Bakchančių ištraukomis, įdėtą į vieną aplanką su Anakreonto, Alka-
jo, Solono, Kalino, Tirtajo etc. ištraukų vertimais56. Mes nežinome, ar 

50 Plautas. Tripinigė. VUB Rankraščių skyrius, F 220–261.
51 Hesiodas. Teogonija (II redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–225.
52 Plautas. Belaisviai (II redakcija), F 220–242; Dėžutė (II redakcija), F 220–244; Duon

vabalis (II redakcija), F 220–246; Aulularia (II redakcija, pakeistas liet. pavadini-
mas – Puodynė), F 220–259; Kasina (II redakcija), F 220–251; Aristofanas. Paukščiai 
(II redakcija), F 220–204; Raiteliai (II redakcija), F 220–206; Terencijus. Broliai (II re-
dakcija), F 220–266.

53 Petronijus. Satyrikonas (I redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–234.
54 Petronijus. Satyrikonas (II redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–235. 
55 Euripidas. Bakchantės. VUB Rankraščių skyrius, F 220–215.
56 VUB Rankraščių skyrius, F 220–202. 
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tai pirmasis šios Euripido tragedijos vertimo variantas, tačiau sutikrinus 
paaiškėjo, jog tai yra kaip tik tos chorų partijos (eil. 64–169, 370–431, 
519–575, 862–911, 976–1023), kurios buvo kupiūruotos įtraukiant 
tragedijos tekstą į Graikų literatūros chrestomatiją (1963) ir kurių trūks-
ta mūsų turimame mašinraštyje, mat šis neabejotinai buvo skirtas tam 
publikavimui. Taigi rankraštis užpildo esamas spragas, ir drąsiai galime 
teigti, kad Dumčius buvo išvertęs visą Euripido tragediją Bakchantės. 

Neaiškus ir 1958 m. bei vėlesniuose J. Dumčiaus darbų sąrašuose 
minimos Aritotelio Poetikos likimas, nes tokio rankraščio archyve ne-
turime. Lieka neaiškumų ir dėl Plauto vertimų. Išlikusį Plauto korpusą 
sudaro 21 pjesė, iš kurių tarp Profesoriaus rankraščių pasigendame ketu-
rių: Amphitruo, Menaechmi, Mostellaria ir Vidularia. Trys iš jų, Amfitri
jonas, Komedija su vaiduokliu (Mostellaria) ir Lobis (Vidularia), įtrauktos 
į minėtus J.  Dumčiaus darbų sąrašus, taigi tikriausiai buvo išverstos, 
tik neišliko rankraščiai. Galime spėti, kad Menechmų visai nevertė dėl 
to, jog ši pjesė jau buvo išversta Aleksio Churgino ir išleista 1947 m. 
pavadinimu Dvyniai57. Tačiau ypač stebina Amfitrijono rankraščio ne-
buvimas, mat kaip tik ši J.  Dumčiaus versta komedija 1970 m. įėjo 
į pirmąjį Plauto rinkinį, šalia jau minėtų A. Churgino verstų Dvynių 
ir Antano Dambrausko Vergo apgaviko (Pseudolus) bei Kario pagyrūno 
(Miles gloriosus)58. Paprastai spaudai rengti J. Dumčiaus vertimai turi 
kelis rankraštinius variantus: pirmasis juodraštinis, antrasis ranka rašy-
tas, bet jau švaresnis tekstas, galiausiai mašinėle spausdintas trečias ar 
net ketvirtas variantas. Šiuo atveju stebina ne tik Amfitrijono nebuvimas, 
bet ir tai, kad būtent Karys pagyrūnas bei Pseudolas išliko mašinraščio 
pavidalu, tarsi jos būtų buvusios rengtos spaudai. Tačiau publikuoti juk 
buvo A. Dambrausko vertimai! Galime tik spėlioti, kas ir pagal kokius 
kriterijus pasirinko, kurio vertėjo tekstus įtraukti į rinktinę.

1959 m. vasarą atlikti vertimai nekelia abejonių, nes jų nurodytos da-
tos gula gražia seka, lygiai tokia pačia, kaip jie surašyti kitame išlikusiame  

57 PLAUTAS. Dvyniai. Vertė A. Churginas, redagavo ir paaiškinimus paruošė prof. M. Rač-
kauskas. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947.

58 PLAUTAS. Komedijos. Vilnius: Vaga, 1970. 
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dokumente: tai kopija (spausdinta mašinėle per kalkę) to paties disertaci-
jos gynimui parengto darbų sąrašo, kurio gale J. Dumčiaus ranka prirašyti 
vėlesni jo darbai59. Tarp jų jau minimi 1960 m. publikuoti straipsniai ir 
lotynų kalbos vadovėlis Lingua Latina, o prie mokymo priemonės Kaip 
nagrinėti lotynišką tekstą yra prierašas „įteikta spaudai“. Kadangi žino-
me, jog šie metodiniai nurodymai studentams neakivaizdininkams išėjo 
1961 m., tai yra patikimas šio darbų sąrašo sudarymo terminus ante quem. 
Taigi galime toliau sekti J. Dumčiaus vertimų eigą. 1959 m. jis lieka ištiki-
mas antikinei dramai, tik dabar daugiau dėmesio skiria tragedijai: išverčia 
Aischilo trilogiją Orestėja ir dvi iš septynių išlikusių Sofoklio dramų. Visos 
jos užrašytos ant tokių pačių pusiau plono popieriaus lapų vienos pusės, 
kaip pernykštės komedijų antrosios redakcijos, o vertimų datos kruopščiai 
užrašytos rankraščių gale: Aischilo Agamemnonas („Verčiau 1959.VI.20–
29 (10  dienų)“), Choėforos („Verčiau 1959.VI.29–VII.3“), Eumenidės 
(„Verčiau 1959.VII.3–7 (5  dienas). Visa Orestėja: 1959.VI.20–1959.
VII.8 (18  dienų)“)60, Sofoklio Ajantas („Verčiau 1959.VII.8–14“)61, 
Trachinietės („Verčiau 1959.VII.15–20 (6 dienas nepilnai!)“)62. Vėlgi no-
risi pasvarstyti apie kūrinių pasirinkimą. Orestėja, be abejo, žymiausias 
Aischilo veikalas, vienintelė išlikusi antikinė trilogija, taigi jos vertimo 
pirmumas visiškai suprantamas. Tačiau tarp išlikusių septynių Sofoklio 
tragedijų Ajantas ir Trachinietės turbūt nelaikytinos tokiomis, sakytume, 
chrestomatinėmis kaip Antigonė, Karalius Oidipas ar Oidipas Kolone. At-
rodo, kad vertėjo pasirinkimą ir vėl lemia tai, kad pastarosios jau buvo 
išverstos tarpukariu63. J. Dumčius renkasi neverstus kūrinius64.

Po tragedijų J. Dumčius grįžta prie antikinės komedijos ir išverčia 
penkias Terencijaus komedijas. Jų eiliškumas nekelia jokių abejonių, 
nes jos nuosekliai surašytos trijuose sąsiuviniuose: ploname – dalis (iki 

59 VUB Rankraščių skyrius, F 220–51 (3–8).
60 Aischilas. Orestėja. VUB Rankraščių skyrius, F 220–199.
61 Sofoklis. Ajantas. VUB Rankraščių skyrius, F 220–262.
62 Sofoklis. Trachinietės. VUB Rankraščių skyrius, F 220–263.
63 Žr. 14 paaišk.
64 Išskyrus minėtą Aristofano Debesų vertimą, kuris pakeitė dar 1929 m. „Židinyje“ dali-

mis per kelis numerius (8–12) publikuotą Povilo Gaučio vertimą.
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317 eil.) Andrietės, pusstoriame – jos tęsinys („Verčiau Palangoj: 1959.
VIII.1–10“), iškart toliau Uošvė („verčiau 1959.VIII.10–18“), dalis 
Eunūcho, storame sąsiuvinyje – Eunūcho tęsinys nuo 529 eil. („Verčiau 
Palangoj: 1959.VIII.19–25“), Pats save baudžiąs („Verčiau Palangoj: 
1959.VIII.25–31“) ir Formionas („Verčiau Palangoj: 1959.VIII.31–
IX.3 (per 4 dienas)“)65. Drauge su anksčiau išverstais Broliais tai ir yra 
visas išlikęs Terencijaus korpusas. 

Po 1959 m. J. Dumčiaus vertimų srautas apmąžta, nors visiškai nesi-
baigia. 1960 m. vasarą išverstos trys iš dešimties Senekos tragedijų ligšiol 
tebėra vieninteliai šio romėnų rašytojo dramų vertimai į lietuvių kalbą. 
Deja, šiuo metu jų rankraščio Profesoriaus archyve neturime, tačiau 
Trojietės buvo publikuotos (kupiūruotu tekstu) Romėnų literatūros chres
tomatijoje (1992), o Faidra ir Šėlstantis Herkulis – „Literatūroje“, 1996, 
38(3), nurodant ir jų vertimų datas (žr. lentelę). Po Senekos J. Dum-
čiaus darbų sąraše (iki 1961 m.) nurodomi Tacito Analai (I–II knygos), 
kurių rankraštis vėlgi neišlikęs.

Antikinės dramos vertimus užbaigia graikų naujosios komedijos kū-
rėjo Menandro pjesės, tiksliau, jų fragmentai, kurie ir sudaro šio kadaise 
nepaprastai garsaus dramaturgo palikimą. Visi Rankraščių skyriuje sau-
gomi šio dramaturgo fragmentų vertimai surašyti į plonus languotus 
mokyklinius sąsiuvinius66, nepažymint datos, taigi datuoti galime apy-
tiksliai pagal kitus požymius. Terminus post quem būtų 1961 m., nes 
minėtame darbų sąraše67 Menandras dar neminimas, o terminus ante 
quem – 1967 m., kai jau įvardijamas ir Menandro Bambeklis, ir visi jo 
fragmentai68. Žinome, kad viena ne visa išlikusi Menandro pjesė Trečiųjų 
teismas buvo įtraukta į Graikų literatūros chrestomatiją (1963), o komedi-
jos Bambeklis antroji vertimo redakcija, kaip esame minėję, yra užrašyta  
ant Plauto Paukščių, kurie buvo parengti tai pačiai Chrestomatijai, ki-
tos mašinraščio pusės. Vadinasi, Bambeklis išverstas vėliau69, tačiau  

65 Terencijus. Komedijos. VUB Rankraščių skyrius, F 220–264.
66 Menandras, komedijų fragmentai, VUB Rankraščių skyrius, F 220–230/231.
67 VUB Rankraščių skyrius, F 220–51 (3–8) (Dumčiaus darbų sąrašas iki 1961 m.).
68 Ten pat, F 220–51 (50–54) (Dumčiaus darbų sąrašas iki 1967 m.).
69 Menandras. Bambeklis (II redakcija). VUB Rankraščių skyrius, F 220–229. Pirmą kartą 

J. Dumčiaus darbų sąrašuose ji pasirodo F 220–51 (11–13), iki 1965 m. 
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žinant, jog ši vienintelė išlikusi visa Menandro komedija buvo atrasta 
tik 1952 m., telieka stebėtis, kaip Dumčius reaguoja į naujausius atra-
dimus ir pristato juos Lietuvos skaitytojams. Taigi galime sakyti, kad iki 
1967 m. buvo išverstas visas išlikęs Menandro korpusas, bent jau toks, 
koks jis buvo tuomet pažįstamas pasauliui, neskaitant vėliau atrastų pa-
piruso skiaučių su šio dramaturgo kūrybos fragmentais.

Paskutiniuoju gyvenimo dešimtmečiu Jonas Dumčius vėl aktyviai 
įsitraukia į vertimus, šiuokart atiduodamas duoklę filosofijai. Tai lemia 
greičiau ne tiek pasikeitę jo moksliniai interesai, kiek, manytume, ver-
timų paklausa ir leidyklų užsakymai. Mat šiuo metu išleidžiami tokie 
filosofinių tekstų rinkiniai kaip Filosofijos istorijos chrestomatija (pirmas 
tomas, skirtas XIX–XX a., pasirodo 1974  m., Antikos ir Viduramžių 
tomai – 1980 m.), Vakarų Europos ir Amerikos filosofija (1974), Gro
žio kontūrai (1980). Šiems leidiniams Dumčius vertė ištraukas ne tik iš 
antikinių, bet ir iš italų kalbos, o paskutiniajame mūsų turimame savo 
vertimų sąraše kruopščiai jas visas išvardija70. J. Dumčiaus vertimus vai-
nikuoja dar keli stambūs darbai, atlikti turbūt po 1976 m.71 Tai aka-
deminei visuomenei gerai pažįstami veikalai: Plauto Valstybė (Vilnius: 
Mintis, 1981; Pradai, 2000) ir sudėti į Rinktinių raštų leidinį du Aris-
totelio veikalai – Kategorijos bei Nikomacho etika (J. Dumčius ją vadina 
Nikomachine etika). Pastarieji publikuoti jau po Profesoriaus mirties, 
bet pradėti rengti turbūt gerokai anksčiau. Rankraščių skyriuje turime 
net po kelias jų redakcijas – ir rankraštines, ir mašinraščio72. Kaip liu-
dija sudarytojas Antanas Rybelis, „<...> į „Rinktinius raštus“ įtraukėme 
dar du neskelbtus traktatus „Kategorijos“ ir „Nikomacho etika“, ku-
riuos į lietuvių kalbą išvertė profesorius Jonas Dumčius (1905–1986) ir 
1985 m. įteikė „Minties“ leidyklai. Keletas mėnesių prieš mirtį J. Dum-

70 VUB Rankraščių skyrius F 220–51 (57).
71 Terminu post quem laikome 1976 m., nes turime dokumentą, kuriame J. Dumčiaus 

ranka surašyta: „J. Dumčiaus 1976 metų darbai“ (VUB Rankraščių skyrius F 220–51 
(56)); tarp jų dar neminimi paskutiniai vertimai.

72 Platonas. Valstybė (I–III redakcija). VUB Rankraščių skyrius F 220–236/238; Aristote-
lis. Kategorijos (I–III redakcija). Ten pat, F 220–208/211; Arsitotelis. Nikomachinė etika 
(I–III redakcija). Ten pat, F 220–212/214. 
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čius su jam būdingu kruopštumu bei atsakingumu vertimų rankraščius 
dar kartą peržiūrėjo, kai ką patikslino.“73 

Taip atrodo bendras šio nepaprastai darbštaus vertėjo darbų vaizdas. 
Į tyrimų lauką nepateko vienas kitas smulkesnis fragmentiškas vertimas, 
kaip antai Homero Odisėjos ištraukos74, Alkajo, Tirtajo, Anakreonto ir 
kitų graikų lyrikų eilėraščiai75, įėję į Graikų literatūros chrestomatiją, bei 
Filosofijos istorijos chrestomatijai išverstos įvairių autorių ištraukos, kurių 
rankraščių J. Dumčiaus archyve neturime. 

Profesoriaus palikimo aptarimas liktų nebaigtas, nepaminėjus dar 
vieno fundamentalaus jo veikalo  – 1958 m. apgintos humanitarinių 
mokslų daktaro disertacijos (tuomet vadintos filologijos mokslų kan-
didato disertacija) „Antikiniai tikriniai vardai lietuvių kalboje“. Kaip 
rašoma paties disertanto darbo pristatyme76, imtis šios temos paskatinę 
nesutarimai su redaktoriais dėl vardų rašybos leidžiant Josifo Tronskio 
į lietuvių kalbą išverstą Antikinės literatūros istoriją77, kurią leidžiant 
J. Dumčius bendradarbiavo – vertė graikų poezijos fragmentus. Tuo-
met Profesorius parengęs smulkų pranešimą leidyklos darbuotojams ir 
sumanęs nedidelį darbą apie vardų rašybą. Nors jam nepavyko įtikinti 
redaktorių, bet, įsitraukęs į teorinį klausimo svarstymą, J. Dumčius ne 
tik paskelbė du straipsnius ta tema78, bet ir sukaupė tiek medžiagos, kad 
šiandien turime daugiau nei 900 puslapių mašinėle spausdintą veikalą. 
Darbo užmojį liudija ir šis įrašas mokslinių darbų sąraše (disertacijos 
byla, F 220–6) prie rankraštinių tekstų: „Antikinių tikrinių vardų trak-
tavimo vok., lenkų, rusų ir liet. k. istorija“, rankr., 2000 p.“ (sic!). 

73 ARISTOTELIS. Rinktiniai raštai. Iš senosios graikų kalbos vertė Jonas Dumčius, Marce-
linas Ročka, Vosylius Sezemanas, sudarė Antanas Rybelis. Vilnius: Mintis, 1990, p. 407.

74 Homeras. Odisėja (I, 58–118; VI, 73–104). VUB Rankraščių skyrius, F 220–233.
75 Alkajo, Anakreonto, Solono, Kalino, Tirtajo etc. ištraukos. VUB Rankraščių skyrius, 

F 200–202.
76 J. Dumčiaus disertacijos byla, 1958. XII. 6. VUB Rankraščių skyrius, F 220–6.
77 TRONSKIS, Josifas. Antikinės literatūros istorija. Vertė L. Valkūnas, redaktorius J. Dum-

čius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1951, 1955, 1961. 
78 DUMČIUS, Jonas. Antikiniai tikriniai vardai lietuvių liaudies kalboje. Mokslo darbai: 

Istorijos-filologijos mokslų serija, 1957, III, 171–185; Antikiniai tikriniai vardai lietuvių 
liaudies kalboje. Mokslo darbai: Istorijos-filologijos mokslų serija, 1958, IV, 8–110.
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Į J. Dumčiaus tyrimų lauką patenka ne tik antikiniai vardai griežtąja 
prasme (t. y. atėję iš graikų ir romėnų raštijos), bet ir bibliniai vardai. 
Lietuvoje antikinių vardų tradicija klostėsi taip. Tam tikra graikiškų ir 
lotyniškų vardų dalis pateko į gyvosios lietuvių kalbos vartosenos lauką 
anksčiau nei į lietuvišką raštiją. Vienas ar kitas vardas galėjo būti atėjęs 
ir anksčiau, bet dauguma pasirodė XIV a. su krikščionybe ir atkeliavo 
dažniausiai per lenkų kalbą. Tais vardais pakrikštyti lietuviai kai kuriuos 
tarė pritaikydami prie savo kalbos bei tarmės fonetikos ir morfologijos 
(Pilypas, Barbora, Antanas, Steponas ir pan.), o kai kuriuose išlaikė len-
kų kalbos pėdsakų (Tamošius, Antosė ir pan.). Kadangi pirmieji XVI–
XVII a. lietuviški raštai buvo religiniai, tai jų autoriai kartais pateikdavo 
savo veikaluose liaudines formas, kartais vadovaudavosi kitų tautų sve-
timų vardų adaptavimo prie savosios kalbos principais, o kartais tiesiog 
į vardų lietuvinimą nekreipdavo dėmesio. Be to, raštuose buvo ne tik 
gerokai įvairesnių asmenvardžių, bet gausiau ir vietovardžių bei kitokių 
vardažodžių nei kasdienėje vartosenoje.

Chronologine tvarka eidamas nuo seniausių lietuviškų raštų, 
J.  Dumčius išrinko asmenvardžius ir aptarė jų lietuvinimo principus 
bei tendencijas. Disertacija apima lietuviškus raštus nuo XVI a. (Mar-
tyno Mažvydo Katekizmo (1547), Baltramiejaus Vilento Enchiridion 
(1579) ir Jono Bretkūno Postilės (1591), Mikalojaus Daukšos Katekiz
mo (1595)) iki XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje spaudos draudimo 
laikotarpiu Mažojoje Lietuvoje leistos periodikos79, be to, nubrėžia kai 
kurias vardų lietuvinimo tendencijas tarpukario ir pokario Lietuvoje, 
aptardamas ir minėtąjį J. Tronskio vadovėlį, atvedusį prie šio grandiozi-
nio tyrimo. Disertantas prisipažįsta, jog reikėjo perskaityti visą lietuvių 
raštiją, be to, susipažinti su vardų vartosena vokiečių, lenkų, rusų kal-
bose, nes iš jų lietuviai perėmė daugiausia vardų. Reikėjo ištirti vardų 
tarimą Antikoje ir Viduramžiais, ypač tai, kaip lotyniški vardai buvo 
tariami Galijoje. Darbas yra ne tik lingvistinis, bet ir kultūrinis istorinis, 

79 Vėliausias į disertacijos tyrimų lauką įtrauktas kūrinys yra Ewangeliszkoses kalendros ant 
meto ...: zwaigzdininkiszkos ir bažnytiszkos Kalendros yra Prusų Prowincui pagal 55 aji 
sziaurino Platumo Groda ir pagal Suraszyma karaliszko prusiszko statistiszko Dwaro pada
rytos / lietuwininkams broliams ant pasinaudojimo lietuwiszkay [sudarytos ir] iszleistos 
nů J. Trauszio, Prökuls [Priekulė]: Druck und Verlag von G. Trauschies, [1905–1914].
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rodantis, kokiu metu kokios kultūrinės srovės veikė vieną ar kitą auto-
rių, kaip tos srovės konkuravo, kirtosi ir pan. Šis fundamentalus veikalas 
lig šiol tebėra vienintelis bandymas plačiame Europos kontekste ištirti 
antikinių vardų rašymo tradiciją Lietuvoje nuo Renesanso iki šių laikų.

Visa ši milžiniška sukaupta medžiaga naują gyvavimą ir panaudo-
jimą rado Klasikinės filologijos katedros vykdomame Lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamame projekte „Antikinių tikrinių vardų skaitmeni-
nė duomenų bazė“, kurio rezultatais Lietuvos visuomenė galės naudotis 
jau nuo šių metų rugpjūčio mėnesio. Baigiamoje kurti duomenų bazėje 
surinkta apie 12 tūkst. antikinių vardažodžių (asmenvardžių, toponimų, 
hidronimų, etnonimų, kilmėvardžių ir pan.), pateikiant jų originalo 
formas ir trumpus aprašus bei pasiūlant pagal vieną sistemą lietuvina-
mas vardažodžių formas. Tai lig šiol neegzistavusi antikinių vardažodžių 
sankaupa. Jau dabar galime teigti, kad surinkta vardyno visuma leidžia 
visiškai naujai pažvelgti į vardų lietuvinimo problemą. Tenka atsiriboti 
nuo vieno autoriaus vartosenos ar vieno kūrinio vardyno ir aprėpti di-
džiulį graikiškų ir lotyniškų vardų variantiškumą, istorinę raidą, varto-
seną įvairiuose kraštuose ir pan. Būtent vardyno duomenų sutelkimas 
vienoje vietoje leidžia bendresniu žvilgsiu aprėpti visumą ir nustatyti 
vardų lietuvinimo kriterijus, formuluoti bendruosius principus ir konk-
rečias taisykles, t. y. teoriškai sukurti lietuviškos transkripcijos sistemą. 
Be to, duomenų bazėje atsispindės vardažodžių vartosena lietuviškoje 
raštijoje iki mūsų dienų. Kaip tik čia nemenkai prisidėjo J. Dumčiaus 
disertacija, kurioje sukaupti duomenys, atmetus biblinius vardus, buvo 
suskaitmeninti ir naujai pritaikyti elektroninei duomenų bazei. 

Apibendrinant galima teigti, kad Jono Dumčiaus rankraštinis pali-
kimas tebėra aktualus, viena vertus – kaip nepublikuotų tekstų šaltinis, 
kita vertus – kaip mokslinių tyrimų objektas arba pamatinė medžiaga. 
Šiame straipsnyje atliktas tyrimas rodo, kad, kruopščiai analizuojant 
rankraščius ir lyginant įvairius archyve saugomus dokumentus, galima 
gana nuosekliai atkurti Profesoriaus vertimų laiką bei eiliškumą ir daryti 
išvadas apie jo mokslinius interesus tam tikrais veiklos etapais. 
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Priedas. JONO DUMČIAUS VERTIMŲ DATAVIMAS

Nuo 1946 m. 
Hesiodas Teogonia (Theogonia) be datos
Hesiodas Darbai ir dienos (Opera et dies) be datos
Herodotas Istorija (Historia) 1949.VI–IX
Euripidas Bakchantės (Bacchae) be datos
1950 m.
Aristofanas Debesys (Nubes) nėra rankr.
Aristofanas Paukščiai (Aves) be datos
Aristofanas Varlės (Ranae) VIII.3–19
Aristofanas Raiteliai (Equites) be datos
Plautas Asinarija (Asinaria) (200 eil.) rugpjūčio pabaigoje 

(200 eil.)
Plautas Dėžutė (Cistellaria) I red. IX.2–6
Terencijus Broliai (Adelphoe) I red. IX.9–16
Plautas Aulularia (Aulularia) I red. be datos
Plautas Asinarija (tęsinys) X.7–X.11
Plautas Bakchidės (Bacchides) X.11–X.16
Plautas Belaisviai (Captivi) I red. X.16–20 ir X.23–27
Plautas Kasina (Casina) I red. X.27–XI.2
Plautas Duonvabalis (Curculio) I red. XI.6–XI.8
Plautas Epidikas (Epidicus) XI.9–11
Plautas Pirklys (Mercator) XI.12–XI.23
Plautas Karys pagyrūnas (Miles gloriosus) I red. (iki 711 eil.) be datos
1958 m.
Plautas Stichas (Stichus) VIII.15–20

Lynas (Rudens) be datos
Plautas Karys pagyrūnas (Miles gloriosus) I red. (nuo 712 eil.) VIII.30–IX.4
Plautas Persas (Persa) IX.4–9
Plautas Pūnas (Poenulus) IX.9–15 
Plautas Laukinis (Truculentus) IX.15–20
Plautas Tripinigė (Trinummus) IX.27–X.3
Hesiodas Teogonija (Theogonia) II red. be datos
Plautas Belaisviai (Captivi) II red. be datos
Plautas Dėžutė (Cistellaria) II red. be datos
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Plautas Duonvabalis (Curculio) II red. be datos
Plautas Puodynė (Aulularia) II red. be datos
Plautas Kasina (Casina) II red. be datos
Terencijus Broliai (Adelphoe) II red. be datos 
Aristofanas Paukščiai (Aves) II red. be datos 
Aristofanas Raiteliai (Equites) II red. be datos
Plautas Amfitrionas (Amphitruo) nėra rankr.
Plautas Komedija su vaiduokliu (Mostellaria) nėra rankr.
Plautas Lobis (Vidularia) nėra rankr.
Petronijus Satyrikonas (Satyricon) be datos 
Aristotelis Poetika (Poetica) nėra rankr. 
1959 m.
Aischilas Agamemnonas (Agamemnon) VI.20–29
Aischilas Choėforos (Choephoproe) VI.29–VII.3
Aischilas Eumenidės (Eumenides) VII.3–7
Sofoklis Ajantas (Aiax) VII.8–14
Sofoklis Trachinietės (Trachiniae) VII.15–20
Terencijus Andrietė (Andria) VIII.1–10
Terencijus Uošvė (Hecyra) VIII.10–18
Terencijus Eunūchas (Eunuchus) VIII.19–25
Terencijus Pats save baudžiąs (Heauton timorumenos) VIII.25–31
Terencijus Formionas (Phormio) VIII.31–IX.3
Vėlesni vertimai 
Seneka Trojietės (Troades) 1960.VII.9–17, 

nėra rankr.
Seneka Šėlstantis Herkulis (Hercules furens) nėra rankr.
Seneka Faidra (Phaedra) 1960.VIII.17–23, 

nėra rankr.
Tacitas Analai (Annales) 1–2 kn. iki 1961 m.
Menandras Trečiųjų teismas (Epitrepontes) iki 1963
Menandras Bambeklis, arba Mizantropas (Dyscolos) II red. 1963–1965
Menandras fragmentai iki 1967
Platonas Valstybė (Respublica) po 1976
Aristotelis Kategorijos (Categoriae) po 1976
Aristotelis Nikomachinė etika (Ethica Nicomachea) po 1976
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THE LEGACY OF PROFESSOR JONAS DUMČIUS:  
FROM MANUSCRIPTS TO DIGITAL DATA BASES

Dr. Audronė Kučinskienė, Alius Jaskelevičius
S u m m a r y

Professor Jonas Dumčius’ archive, stored in the Manuscript Department of the Vilnius 
University Library is relevant to this day, both as a source of unpublished texts and as an 
object of scientific inquiry as well as fundamental material. By viewing Jonas Dumčius’ 
legacy as a whole, certain observations can be made regarding his scientific interests and 
translations at certain points in his personal life and academic career. During the first years 
of his mature academic career, after his work exchange in Basel, Dumčius felt he was par-
ticipating in the scientific life of Europe and was sufficiently prepared for this, so he set his 
thoughts out in Latin, the language of science, understood by all of the world‘s philolo-
gists. He wrote several large scientific studies in Latin, one of which Dumčius intended 
to defend as his doctoral thesis. After the war, Dumčius focused on his translation work. 
Available documents lead to the conclusion that terminus post quem can be considered 
written in the year 1946. As is apparent from the study conducted in this article, the larger 
part of his translations were carried out up to 1960, though much of it was only published 
posthumously or remains in manuscript form. We can also conclude that Dumčius focused 
most of his attention on classical drama (both tragedy and comedy), translating entire 
bodies of Plautus’, Terence’s and Menander’s work and touching upon other dramatists 
(Aristophanes, Aeschylus, Sophocles and Seneca). Typically, Dumčius did not take on 
previously translated work, but chose to work on material that had never been translated. 
From 1958, Dumčius became a prolific academician, writing and publishing (with the 
help of his fellow co-authors) textbooks and educational tools, eventually settling his focus 
on writing academic articles towards the last decades of his life, from 1970, and maintain-
ing his translation work throughout. 

In 1958, he successfully defended his doctoral thesis “On Classical Proper Names in 
the Lithuanian Language”, an unprecedented attempt in the broader European context 
to study the written tradition of classical names in Lithuania from the Renaissance to the 
twentieth century. With the exception of the Biblical names, the data collected in this 
dissertation was digitised and became the foundation for the Digital Database of Classical 
Proper Names, a project financed by the Research Council of Lithuania.
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Pratarmė

Šiame skyriuje pateikiama 2014 m. sausio 22 d. Vilniaus universiteto 
bibliotekoje vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Vilniaus 
kirilikos spauda Europos kontekste: įžvalgos ir tyrinėjimai“ medžiaga. 
Vienas pagrindinių konferencijos tikslų buvo aptarti Vilniaus univer-
siteto bibliotekos senųjų kirilikos knygų kolekcijos tyrimo rezultatus ir 
pristatyti naują šios kolekcijos katalogą, atkreipiant dėmesį į Lietuvoje 
saugomą ir iki šiol mažai žinomą senąjį kirilikos spaudos paveldą.

Svarbu paminėti ir kitą aplinkybę, paskatinusią surengti Vilniuje 
tarptautinę mokslinę konferenciją. 2012 m. pradėjus tvarkyti kirilikos 
knygų kolekciją paaiškėjo, kad gana didelis skaičius egzempliorių yra 
defektinių ir juos būtina identifikuoti. Spendžiant šią problemą VUB 
Retų spaudinių skyrius pagalbos kreipėsi į užsienio kirilikos spaudos 
ekspertus ir mokslininkus: jie draugiškai dalijosi ne tik žiniomis, patir-
timi, lygino savo bibliotekų leidinių egzempliorius su defektinių knygų 
nuotraukomis iš VUB, bet ir padovanojo vertingų, dažniausiai jų pačių 
parengtų katalogų bei naujausių metodinių priemonių, reikalingų ap-
rašant senąsias knygas. Ypač produktyvus buvo bendradarbiavimas su 
Natalija Bondar (Ukrainos nacionalinė biblioteka, Kijevas) ir Andreju-
mi Voznesenskiu (Rusijos nacionalinė biblioteka, Sankt Peterburgas), 
taip pat savo žiniomis ir vertingais patarimais padėjo Lenkijos moks-
lininkė Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Rusijos valstybinės biblio tekos 
tyrėja Aleksandra Guseva, Bulgarijos nacionalinės bibliotekos archyva-
rė Rosica Kirilova. Galima drąsiai teigti, kad visų šių žmonių gerano-
riška pagalba tapo patikimu naujo kirilikos katalogo kokybės ženklu 
ir garantu. Po katalogo „Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos lei-
dinių kolekcija: 1525–1839“ pasirodymo 2013 m. pabaigoje įvairių 
šalių tyrėjai, padėję identifikuoti senąją slavų knygų kolekciją, susitiko 
Vilniaus konferencijoje aptarti aktualių kirilikos spaudos tyrimų pro-
blemų, kolegiškai pabendrauti ir pasidalyti patirtimi.
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Metraštyje pateikiami šeši straipsniai, parengti pagal konferencijos 
pranešimus. Kiekvieno straipsnio autorius stengėsi daugiau ar mažiau at-
skleisti Vilniaus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės, vaidmenį 
kirilikos spaudos istorijoje. Skyrius pradedamas Lenkijos mokslininkės 
Zojos Jaroszewicz-Pieresławcew istorine XVI–XIX a. Vilniaus kirilikos 
spaudos apžvalga, kurios tikslas – nušviesti pagrindinius tos spaudos 
raidos dėsnius, šaltinius ir ypatumus. Kitose šalyse šiandien saugomą 
kirilikos spaudos paveldą pristatė Ukrainos, Bulgarijos tyrėjai. Natalija 
Bondar aptarė Ukrainos nacionalinėje bibliotekoje saugomas Vilniaus 
spaustuvininkų kirilikos knygas ir pateikė pirminius jų tyrimo rezultatus. 
Pažymėtina, kad Ukrainos nacionalinėje bibliotekoje yra vienas didžiau-
sių pasaulyje senosios Vilniaus kirilikos spaudos rinkinių. Rosica Kirilo-
va supažindino su Bulgarijos nacionalinės bibliotekos senosios slaviškos 
knygos kolekcija, kurioje taip pat aptinkama vilnietiškų knygų pėdsakų, 
t. y. du XVI a. pabaigos ir vienas XIX a. pradžios Vilniaus spaustuvių lei-
diniai. Čekijos knygotyrininkas Petras Voitas, pasirėmęs ilgamečių tyrimų 
rezultatais, atskleidė nežinomus Pranciškaus Skorinos, pirmojo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvininko, ryšius su Jogailaičių epochos 
Prahos kultūrine aplinka, lėmusia originalų pirmosios slaviškos Biblijos 
meninį apipavidalinimą. Žymaus Rusijos kirilikos spaudos žinovo Andre-
jaus Voznesenskio straipsnyje gvildenama Nikono Juodkalniečio Pandek
tų leidybos istorija, atskleidusi senųjų Vilniaus Mamoničių ir Ostroho 
spaustuvių veiklos aplinkybes bei spaudos ypatumus.

Šiame skyriuje taip pat skelbiami nauji duomenys apie VU biblio-
tekos kirilikos knygų kolekciją ir išryškinami šios kolekcijos ypatumai.  
Tikimasi, kad konferencijos straipsniai, nagrinėjantys įvairias senosios sla-
viškos knygos temas, supažindins Lietuvos skaitytoją su kirilikos paveldo 
šiuolaikinių tyrimų kryptimis ir sudomins tyrėjus naujomis įžvalgomis.

I NA  K A ŽU R O
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Вильнюсское кириллическое 
книгопечатание: его судьба  

и значение

В Великом княжестве Литовском (далее – ВКЛ) книги печатались ки-
риллическим шрифтом с середины 1522 г. по первое десятилетие XIX в. 
Действовало 19 типографий в 11 местностях1, среди которых Вильнюс 
занимал значительное место (Таблица 1). В 1925–1939 гг. типографи-
ческую деятельность вел Высший Старообрядческий Совет в Польше, 
который выпустил два кириллических издания2. Они распространя-
лись не только на территории польско-литовских земель, но также Мо-
сковского государства и южнославянских стран, в среде православных, 
греко-католиков и старообрядцев. Эти издания, попав в руки библи-
офилов других стран, были спасены от зачитывания – прежде всего 
это касалось букварей и азбук. Например, экземпляр букваря 1691 г., 
изданный Вильнюсской Свято-Троицкой типографией, в 2008  г. ку-
пила на лондонском аукционе Национальная библиотека Польши 
(и это пока единственный известный сохранившийся экземпляр)3.  

1 См. таблицу: JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja. Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku. Olsztyn, 2003, s. 246–247.

2 JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja. Starowiercy w Polsce i ich księgi. Olsztyn, 
1995, s.  103–109; ЛАБЫНЦЕВ, Юрий; ЩАВИНСКАЯ, Лариса. Старообрядческие 
книжники во II Речи Посполитой: беларусские земли и Виленский край. In 
Здабыткi: дакументальныя помнiкi на Беларусi. Вып. 2, Мiнск, 1997, с. 37–59.

3 Национальная Библиотека в Варшаве, шифр SD. Cyr. 597 adl. Его описание, см.: 
JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja. Wileński „Букварь“ w zbiorach Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie. In Здабыткi: дакументальныя помнiкi на Беларусi. Вып. 14, Мінск, 2012, 
s. 119–126.
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ТАБЛИЦА 1. Кирилловское книгопечатание в Вильнюсе

№
Типография,  
издатели или  
издатель

Годы деятель-
ности типогра-
фии

Количество 
изданий Замечания

1. Франциск Скорина ок. 1522–1525 2(22)

2.
Иждивением Ивана 
Семеновича Зарецкого 
и Зиновия Зарецкого

1568–7 июня 
1572 г. 1 известно 3 экз.

3. Печатник Петр Тимо-
феев Мстиславец 1575 г. 1

4.
Типография Мамони-
чей. Печатник Петр 
Тимофеев Мстиславец

1574–1576 3

5. Печатник Василий 
Михайлович Гарабурда 1581–1582 3

6.
Типография Луки 
Ивановича и Кузьмы 
Ивановича Мамоничей

1583–1621 51

7.
Типография Братства 
Св. Троицы (с 1596 г. 
Сошествия Св. Духа)

1595–1705 74 Вильнюс или 
Евье

8. Типография неиз-
вестна

1581 
1595 2

9.
Типография Свято-
Троицкого униатского 
монастыра

1628,  
1691–1692, 
1767–нач. 
XIX в.  

45+30 ок. 30 
(нач. XIX в.)

10.
Высший Старооб-
рядческий Совет в 
Польше

1925–1938 2
1927 и 1933 
(Учебный Часо-
слов)
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Книги «литовской печати» сохранились более чем в тридцати стра-
нах, в различных библиотеках и частных собраниях. Издаваемые ка-
талоги позволяют учесть число сохранившихся экземпляров каждого 
издания. Наметившаяся в последние годы интенсификация исследова-
ний кириллической книги дает надежду на новые находки и уточнение 
библиографических сведений4. Например, в ходе осуществления про-
граммы «Книжность древней Твери» был найден и описан экземпляр 
неизвестного в библиографии издания Мамоничей – Наука о седми 
тайнах церковных (Вильнюс, ок. 1620 г.)5. Выявленные за последние 
годы в польских библиотеках, архивах, музеях, церквях и в частных 
коллекциях кириллические издания также пополнили библиографию. 
Среди них, например, Молитвослов братской типографии в Вильнюсе 
(1702 г.)6, или редкая Псалтирь (1627 г.) из той же типографии, кото-
рая была найдена в церкви на юге Польши, а теперь будет передана в 
музей православной метрополии в Варшаве.7

4 Каталоги, которые были напечатаны до 2002  г. учтены в: ГУСЕВА, Александра. 
Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. Сводный каталог: В 
2 кн. Москва, 2003, с. 1300–1322. Некоторые каталоги, напечатанные с 2003  г.: 
Кириллические издания XVI–XVII вв. в хранилищах Пермской области: Каталог. Сост. 
Н. В. Банцирова и др. Пермь, 2003; Сводный каталог книг кириллических печати в 
фондах библиотек и музеев г. Кирова. Вып. 1: ХVI–XVII вв. Сост. С. А. Шихова. Киров, 
2004; Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Oprac. 
Z. Żurawińska, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew. Warszawa, 2004; Кириллические издания 
ростовско-ярославской земли 1493–1652 гг.: Каталог. Сост. А.  М. Белогорьев и др. 
Ярослав, 2004; БОНДАР, Наталия. Видання Ивана Федорова та Петра Мстиславця 
з фондiв Нацiональной Бiблiотеки Украïни iмени В.  И.  Вернадського. Дослiдження. 
Попримiрниковий опис. Киïв, 2012; Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių 
kolekcija 1525–1839: Katalogas. Sudarė I. Kažuro. Vilnius, 2013; Katalog druków 
cyrylicznych XVI–XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo Bazylianów w Warszawie. 
Oprac. R. Lepak OSBM, Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 3, Warszawa, 2013.

5 Об этой находке впервые написала И. В. Поздеева: ПОЗДЕЕВА, Ирина. Книга в 
культуре российских регионов. In Федоровские чтения 2003, Москва, 2003, с. 114. 
См.: Кириллические издания в хранилищах тверской земли (XVI в.–1725 г.): Каталог. 
Сост. Г. С. Гадалова, Е. В. Перелевская, Т. В. Цветкова. Тверь, 2002.

6 Последний владелец Stadtbibliothek Koenigsberg, теперь Национальная библиотека 
в Варшаве, BN. Cyr. 50.

7 Экземпляр дефектный. Автор настоящей статьи пользовался помощью А. А. Гусевой 
из Российской государственной библиотеки.



ИЛ. 1. Лаврентий Зизаний, Стефан Зизаний, Лексис (словарь), в: Букварь, 
Вильнюс, тип. Братская, 1596. Лист 1 с записью XVIII/XIX в.: Liber prohitus
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ИЛ. 2. Заставка и инициал виленской типографии Ф. Скорины, в: Лаврен-
тий Зизаний, Стефан Зизаний, Букварь, Вильнюс, тип. Братская, 1596. Лист 44об. О знамении 
крестном
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Библиография работ по истории вильнюсского кириллического 
книгопечатания обширна8, но имеются еще «белые» пятна. Напри-
мер, под конец существования типографии Свято-Троицкого униат-
ского монастыря, с конца 90-х годов XVIII в. по первое десятилетие 
ХIX в., было выпущено более 50 старообрядческих изданий. Нам не-
известно, кто был инициатором и заказчиком этих изданий9.

Кириллическое книгопечатание в ВКЛ является значительным 
вкладом в историю культуры Европы и Литвы. В ХVI в. в ВКЛ книго-
печатание на церковнославянском и руском языках составляло свыше 
11% всех изданий. Согласно исследованиям Юозаса Тумелиса, боль-
шинство изданий было выпущено на латинском языке – всего 19310. 
На польском языке было выпущено 62 издания, на немецком – 29, на 
литовском – 5, на латинско-польском – 2 и по одному на латышском, 
итальянском, эстонском, греческом, шведском, рутенско-польском 
и греческо-латинском. Эта статистика наглядно свидетельствует о 
культурном сосуществовании разных народов и вероисповеданий. 
Необходимо произвести сравнительные исследования, касающиеся 
следующих столетий, а также обобщить наличие этой тематики в сов-
ременных работах, посвященных истории и культуре Литвы.

Жизнь книги тесно связана с ее создателями и потребителями, 
которые живут в конкретных социально-политических и экономиче-
ских условиях, и в этом контексте ее следует рассматривать. В древней 
истории Литвы и ВКЛ глубоко укоренились православие и русско-
византийская культура. Она была принята литовцами и представи-
телями других народов, живущих в ВКЛ, а руский язык в его старобе-
лорусской версии стал языком государственной администрации. На 

8 См. библиография: JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja. Druki cyrylickie z oficyn 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku. Olsztyn, 2003, s. 272–292. 

9 ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей; ПОЧИНСКАЯ, Ирина. Книгоиздание XVIII–первой 
четверти XIX веков. In ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей; МАНГИЛЕВ, Петр; ПОЧИН-
СКАЯ, Ирина. Книгоиздательская деятельность старообрядцев (1701–1918). Мате-
риалы к словарю. Екатеринбург, 1996, с. 8–9.

10 TUMELIS, Juozas. Książka na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. Доклад на 
международной конференции: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza 
Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice. Katowice, 17–18 października 2001. 
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возникшей, в основном, в результате завоеваний XII–XIV веков, тер-
ритории, включающей кроме Литвы и Жемайтии также в шесть раз 
превышающую их область русских земель, существовали многочи-
сленные центры книжной культуры: монастыри и церкви. Там пере-
писывали, оформляли и переплетали литургические и религиозные 
книги, распространенные в греко-византийских и южнославянских 
копиях. Необходимость в них была большая. В одном только Виль-
нюсе в конце XIV в. насчитывалось 12 православных церквей, а в XV 
в. в ВКЛ было 10 епархий Православной Церкви и несколько тысяч 
приходов11. Создавались также оригинальные агиографическиe про-
изведения, проповеди, летописи12.

Франциск Скорина прибыл в Вильнюс из Праги, в которой на-
чал свою издательскую деятельность, выпустив за два с половиной 
года (1517–1519) 23 книги Ветхого Завета. Его приезд в Вильнюс 
датируется не позднее 1521 г. Тогда город переживал свой золотой 
век. Это был важный политический и экономический центр, с силь-
ным средним классом, процветающим ремеслом и торговлей. В кон-
це XV в. в Вильнюс пришли и во времена правления двух последних 
Ягеллонов получили свое развитие идеи Возрождения. В 20-е годы 
XVI в. для католической и православной Церквей стали вызовом ре-
формистские движения. Обе конфессии имели одинаковые полити-
ческие права и половина членов рады Вильнюса выбиралась из числа 
последователей католической веры, другая половина – из греческой 
(т. е. православной). Следует отметить, что Вильнюс был многонаци-
ональным городом. Проживали там литовцы, жемайты, поляки, рус-
ские, немцы, евреи, татары и даже большая группа итальянцев. Во вре-
мя пребывания Ф. Скорины в Вильнюсе вильнюсским воеводой был 
Альбрехт Гаштольд (ум. 1539). Органом местного самоуправления  

11 См.: KŁOCZOWSKI, J. Cywilizacja bizantyjsko-słowiańska. In Chrześcijaństwo Rusi 
Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X–XVIII w.). Kraków, 1997, s. 95; TOPOLSKA, 
Maria. Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a 
Dźwiną i Dnieprem. Zielona Góra, 2009, s. 129–130. 

12 НIКАЛАЕЎ, Мікалай. Гiсторыя беларускай кнiгi. Т. 1: Кнiжная культура Вялiкага 
Княства Лiтоўскага. Мiнск, 2009, с. 53.
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была Рада, состоявшая из 24 радцев и бурмистров. Практически 
власть осуществлялась двумя бурмистрами и четырьмя радцами, ме-
няющимися ежегодно. Судебная власть принадлежала заседателям во 
главе с войтом, который избирался пожизненно.

Печатная мастерская Скорины располагалась в доме бурмистра 
Якуба Бабича (ум. ок. 1526), в так называемом русинском районе, рас-
положенном вдоль нынешних улиц Замковой, Бернардинской и Ви-
ленской. Это была первая типография в Вильнюсе, чью деятельность 
материально и морально поддерживали горожане-русины и некото-
рые богатые жители – Богдан Онков, Якуб Бабич, Ежи Одзверник и 
князь Константин Острожский (ок. 1460–1530). Мог поддерживать 
Скорину также его брат Иван. Помощь оказало «панское и бурмист-
ровское» братство, покровительствующее некоторым православным 
церквям Вильнюса (было их тогда 14).

В середине 1522 г. Скорина напечатал Малую подорожную книж-
ку, полных экземпляров которой не сохранилось и потому среди би-
блиографов и ученых имеются разногласия, касающиеся описания 
книги. В научный обиход, после обнаружения в пражских собраниях, 
ввел ее в 1796 г. Й. Добровски, а подробно описали Вера Лукьянен-
ко (1973), Евгений Немировский (1978, 1988, 1999) и Андрей Воз-
несенский (1999). Сохранившиеся экземпляры свидетельствуют об 
отдельном использовании читателями частей Псалтыря и Часослова. 
Е. Немировский предложил считать составные части Малой подорож-
ной книжки «отдельными изданиями, ибо каждое из них имеет соб-
ственную фолиацию, а чаще всего и титульный лист» и перечислил 
их: Псалтырь 40 л., Часословец 60 л., Акафист живоносному гробу 
господню 12 л., Канон живоносному гробу господню 8 л., Акафист 
архангелу Михаилу 8 л., Канон архангелу Михаилу 8 л., Акафист Ио-
анну Предтече 12 л., Канон Иоанну Предтече 8 л., Акафист Богоро-
дице 12 л., Канон Богородице 8 л., Акафист апостолам Петру и Павлу 
16 л., Канон апостолам Петру и Паву 8 л., Акафист чудотворцу Ни-
коле 12 л., Канон чудотворцу Николе 8 л., Акафист кресту господню 
16 л., Акафист Иисусу 12 л., Канон Иисусу 8 л., Шестодневец 36 л., 
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Канон покаяльный 8 л., Последование церковного собрания 24 л., 
Апостол 344 л. (общий объем 780 л. или 1560 полос в восьмую долю 
листа)13. Другие исследователи предлагают описывать ее как одну 
книгу, которой купцы пользовались во время поездок и которая на-
поминает Псалтырь следованную (Лукьяненко, Вознесенский). Вто-
рое издание, Апостол, имеет точную дату выхода в свет – март 1525 г. 
Это единственная книга, в которой отсутствуют иллюстрации. Но 
как и предыдущие, по уже сложившейся у Скорины традиции, она 
насыщена морально-этической проблематикой, размышлениями о 
человеке, Боге, о святых.

Издания Скорины представляют собой важный этап в становле-
нии типа печатной книги, внешне отличающейся от рукописной. Ско-
рине принадлежит целый ряд новаций, опередивших свое время, ко-
торые не всегда нравились читателю, о чем свидетельствуют записи на 
экземплярах его книг и пропуск его фамилии на рукописных копиях. 
Например, в Национальной библиотеке Польши находятся четыре 
рукописные копии Апостола. В каталоге Rękopisy cerkiewnosłowiańskie 
w Polsce, в описании экземпляра АКС 2769, авторы написали: «По 
существу, это копия Вильнюсского Апостола Франциска Скорины 
(1525) с именем полоцкого библииста в предисловии, с украшени-
ями, похожими на печатные; центр листа сожжен и был дополнен 
позже, имя Скорины сначала переписывалось переписчиком, затем 
опускалось (карты: 1, 53’, 54, 79, 99), а далее (начиная от Послания к 
Коринфянам) переписчик понял нетипичность копированного тек-
ста, и стал скрывать индивидуальные черты Скорины...»14.

13 Ср.: НЕМИРОВСКИЙ, Евгений. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность белорус-
ского просветителя. Москва, 1990, с. 419.

14 Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce: Katalog. Oprac. A. Naumow oraz A. Kaszlej. Kra-
ków, 2004, s. 29, nr 62. „Zasadniczo jest to kopia Apostoła wileńskiego Franciszka Skory-
ny (1525), z nazwiskiem połockiego biblisty w przedmowie, ze zdobieniami podobnymi 
do drukowanych; środek kart wypalony i został uzupełniony potem; nazwisko Skoryny, 
początkowo przepisane przez kopistę, następnie zostało powykreślane (karty: 1, 53’, 54, 
79, 99), dalej (od Listu do Koryntian), zorientował się w nietypowości kopiowanego teks-
tu i już indywidualny charakter Skoryny zacierał...” (перевод с польского яз. выполнен 
автором).
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Преемниками Франциска Скорины не только в оформлении книг, 
но и в просветительской и переводческой деятельности в ВКЛ были в 
начале 1560-х гг. деятели реформационного движения: Симон Будный, 
Матфей Кавечинский и Лаврентий Крышковский, действовавшие при 
покровительстве и в резиденции канцлера Миколая Радзивилла Чер-
ного (протестанта) в Несвиже. Изданный в 1562  г. (почти одновре-
менно с лютеранским Катехизисом, изданным Примусом Трубером в 
1561 г. на «хорватском» языке) простой мовой с церковнославянизма-
ми и полонизмами Катехизис для деток христианских языка русского 
был единственным сохранившимся изданием несвижской типографии 
(второе, Симона Будного О оправдании грешного человека пред богом, 
11 Х 1562 г., не сохранилось). После 1580 г. издание Евангелия с парал-
лельными текстами в две колонки на церковнославянском и на руском 
языках предпринял Василий Тяпинский в своем имении на Витеб-
щине. Из-за недостатка материальных средств ему не удалось завер-
шить издание. Книгопечатание было дорогостоящим предприятием 
и нуждалось в меценатской помощи. Таким оказался князь Григорий 
Ходкевич – гетман ВКЛ, в родном имении которого, в Заблудове, на-
шли возможность печатания книг мастера, выходцы из Москвы, Иван 
Федоров и Петр Мстиславец. Первой книгой было Евангелие учитель-
ное (1569 г.) с предисловием, написанным от имени магната Григория 
Александровича Ходкевича. Вторую – Псалтирь с Часословцем – печа-
тал уже сам Иван Федоров, без участия Петра Мстиславца, который 
покинул двор Ходкевича и переехал в Вильнюс. Там он занялся органи-
зацией типографии и при покровительстве знатных горожан – братьев 
Ивана (казначея ВКЛ) и Зиновия (вильнюсского бурмистра) Зарец-
ких, напечатал Евангелие (1575 г., «в доме Зарецких»), а в сотрудни-
честве с состоятельными купцами Кузьмой и Лукой Мамоничами – 
Часовник (1574/1576 г.) и Псалтирь (1576 г.). Из-за претензии Петра 
Мстиславца на большее участие в руководстве типографией сотрудни-
чество с Мамоничами кончилось. П. Мстиславец уехал из Вильнюса, 
а типография к 1583 г. прекратила деятельность. Выпуском двух книг, 
Октоиха (1582 г.) и Евангелия учительного (перепечатка заблудовского 
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1569 г., ок. 1582 г.), занялся Василий Михайлович Гарабурда, родом из 
имения Зарецких – Гарабурдишки. Он печатал в собственной печат-
не или в печатне Мамоничей. Возобновление выпуска кириллических 
книг «З друкарни дому Мамоничовь» в 1583 г. (Служебник) укрепля-
ет позицию Вильнюса в качестве центра кириллического книгопечата-
ния в ВКЛ. Лукаш (Лука) Мамонич получил в 1585 г. дворянство и в 
Псалтири с Часословцем (1586) упомянут как «скарбный» (казначей) 
ВКЛ, а Козьма (Кузьма) – как «бурмистр» Вильнюса. Положение ти-
пографии укрепило также получение привилегии на исключительное 
право печатания и продажи книг кириллического шрифта в ВКЛ. Куп-
цы Мамоничи имели статус «типографов его королевской милости» 
и печатали также на польском языке. Покровителями Мамоничей был 
канцлер Великого княжества Лев Сапега, митрополит Михаил Рагоза, 
новогрудский воевода Теодор Скумин, князь Андрей Курбский, цер-
ковные иерархи и представители городской администрации. Мамони-
чи издавали книги, необходимые в церковном обиходе (Священное 
писание и богослужебные тексты), для обучения грамоте, крупные 
законодательные акты (специально изготовленным курсивным шриф-
том, копирующим канцелярский почерк): Трибунал (1586 г.) – регули-
рующий порядок судопроизводства в ВКЛ, и Статут (1588 г., пере-
издан не менее пяти раз), памятники греко-православной традиции 
(Пандекты Никона Черногорца, Максима Грека), а также полемиче-
скую литературу, использованную в религиозном споре православных 
с католиками. Среди изданных Мамоничами учебников есть Букварь 
(Начало учения детемъ хотящим разумети Писание; 1593/1601 г.), ко-
торый известен лишь в единственном экземпляре Бодлеанской библи-
отеки, еще один Букварь (ок. 1595 г.), также сохранившийся в одном 
экземпляре и повторяющий текст Букваря Ивана Федорова (Львов, 
1574 г.; Острог 1578/1580 г.), и наконец, – первая Грамматика славян-
скаго языка Псевдо-Дамаскина, в переводе Иоанна экзарха Болгарско-
го (1586 г.). Мамоничи стремились восполнить недостаток в необходи-
мой литературе как у православных в Речи Посполитой, так и у южных 
славян. В своих книгах вильнюсские книгоиздатели подчеркивали, что 
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ИЛ. 3. Герб шляхетского рода Омеляновичов (42×33 мм), в: Молитвослов, Виль-
нюс, тип. Братская, 9 II 1702. Оборот титульного листа
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ИЛ. 4. Святой Онуфрий 
(63×56 мм), в: Букварь, Виль-
нюс, тип. Троицкая, 1691. Лист 
7об.

выпускают их для распространения «в краях Московских, Волошских, 
Сербских и Булгарских»15. Ирина Васильевна Поздеева предполагает, 
что заказы на книги шли и из Московского государства, «…что вилен-
ские издания в значительном количестве экземпляров и достаточно 
быстро расходились по регионам России»16. Вероятно, выполняя ком-

15 ЛАБЫНЦАЎ, Юрый. Пачатае Скарынам. Беларуская друкаваная лiтаратура эпохi 
Рэнесансу. Мiнск, 1990, с. 260–261; см. также: ЛАБЫНЦЕВ, Юрий; ЩАВИНСКАЯ, 
Лариса. Историко-культурный контекст белорусского кирилловского книгопечатания 
в Вильне во второй половине XVI в. In Федоровские чтения 2003, с. 95.

16 Об этом свидетельствует количество найденных экземпляров виленских изданий, на-
пример, в Ростовско-Ярославских собраниях «зафиксировано 15 виленских еванге-
лий 1575 и 1600 гг.» и владельческие записи сделаны «...фактически в течении пер-
вого года после выхода книги» (речь шла о Евангелии напечатанной П. Мстиславцем 
в типографии Мамоничей в 1575  г.) «В пяти виленских типографиях, продукция 
которых представлена, в 1555–1600 гг. вышли 44 издания, 14 (32%) из которых за-
фиксировано в 37 экземплярах: 6 экз. пяти изданий в Твери, 23 экземпляра десяти 
изданий в Ярославле, 6 экземпляров пяти изданий найдено в Пермской земле», см.: 
ПОЗДЕЕВА, Ирина. Книга в культуре..., с. 105–108.
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мерческие заказы, Мамоничи напечатали Катехизис Петра Канизия 
(1585 г.) «З дозволеньемъ старъших» (т. е. вильнюсских иезуитов). В 
типографии Леона Мамонича вышли издания, отразившие конфессио-
нальный раскол в результате принятия Брестской церковной унии. 

Год принятия унии был самым продуктивным в типографии Ви-
ленского братства св. Троицы (с 1596 г. – Сошествия св. Духа), кото-
рое наряду с Львовским было самым активным в Речи Посполитой. 
Были напечатаны Новый завет з Псалтирью (1596 г.) – подражание 
острожскому изданию 1580  г. Ивана Федорова, Псалтирь (1595, 
1596 гг. – два издания), Молитвы повседневные (1595, 1596 гг.), Слу-
жебник (1598 г., исправленная перепечатка Служебника Мамоничей 
1583  г.). Потребности православных школ удовлетворяли пособия 
учебно-философского характера, изданные Лаврентием и Стефаном 
Зизанием – Азбука и Грамматика (1596  г.). В Азбуку включен сло-
варь, содержащий перевод понятий церковнославянского языка на 
«простую мову»: Лексис Сиречь речения... В Грамматике текст на 
церковно-славянском языке сопровождается переводом на «про-
стую мову», более понятную для людей неученого сословия. После 
унии знание церковнославянского языка в городской среде пришло 
в упадок, поэтому Казание св. Кирилла патриарха Иерусалимского о 
антихристе Стефан Зизаний издал на польском и руском языках.

Типография Свято-Троицкого базилианского монастыря восхо-
дит к типографии братьев Кузьмы и Леона Мамоничей и была купле-
на у семьи в конце 20-х гг. ХVII века. В 1777–1787 гг. она обновила 
типографское оборудование в варшавской словолитне. В течение 
XVII в. выпущено было только три кириллических книги, поскольку 
в 1693 г., после смерти митрополита Киприяна Жоховского, типог-
рафский станок был перевезен в Супрасль, где допечатан Служебник 
(1692–1695 г.). Регулярная издательская работа началась в конце 60-х 
гг. XVIII в. Книги стали выпускаться в «типографии его королевской 
милости» (была ли на это привилегия – неизвестно). С конца 60 гг. 
XVIII в. типография стала выпускать книги для старообрядцев. Вто-
рой этап сотрудничества вильнюсских базилиан со старообрядцами 
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пришелся на середину 70-х–начало 90 гг. XVIII в. Всего до конца 
XVIII в. вышло 45 изданий (из них 38 старообрядческих и 17 для 
униатов)17. В конце XVIII–первой четверти XIX в. типография пе-
реживала тяжелое время, что было вызвано и общим кризисом унии, 
попытками установления жесткой цензуры и разорением типогра-
фии во время войны 1812  г. Тем не менее, в это время в ней было 
выпущено более 50 старообрядческих изданий.

Высший старообрядческий совет в Польше в 1925–1939 гг. издал 9 
книг и брошюр, 12 выпусков (18 номеров, некоторые двойные) «Вест-
ника Высшаго Старообрядческого Совета в Польше» (1929–1934) и 
4 «Календаря Высшаго Старообряческаго Совета в Польше». Они 
выходили на русском языке в типографиях «Ч. Левин и сын» Е. Кот-
ляревского, Я. Левина и других. Две книги были изданы на церковно-

17 JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja. Druki cyrylickie... s. 118–123. 

ИЛ. 5. Учебный часослов, Вильнюс, Высший Старообрядческий Совет в 
Польше, 1927. Изд. на стеклографе. Лист 67об.–68
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славянском языке: стеклографическое издание  Учебный часослов – на-
писанный кириллическим полууставом (Вильнюс, 1927 г., тираж 1000 
экземпляров), и второе его издание, исправленное и тщательно при-
готовленное по заказу Высшего Совета вильнюсским иконописцем  
и переписчиком книг – Иваном Федоровичем Гущенко, вышедшее в 
1933 г. во Львове, вероятно в Ставропигиальном институте18.

Малая подорожная книжка Франциска Скорины середины 1522 г. 
положила начало истории печати в ВКЛ. Она более чем на тридцать 
лет опередила местное книгопечатание на польском, латинском, ли-
товском (первая литовская книга Catechismus Мартина Мажвидаса 
была напечатана в 1547 г. в Кенигсберге, а первая на территории Ве-
ликого княжества – в 1595 г. иезуитами в Вильнюсе собственный пе-
ревод Микалаюса Даукши Катехизиса Я. Ледесмы) и других языках.

Вильнюс во второй половине XVI в. был крупнейшим европейским 
центром, издававшим книги кирилловского шрифта (выпускались они 
в то время в 27 городах). По подсчетам Александры Алексеевны Гу-
севой «...в типографиях Петра Мстиславца, Василия Михайловича Га-
рабурды, братьев Кузьмы и Луки Мамоничей, Братской увидели свет  
около трети книг (64) из 219 изданий»19. В Брашове и Остроге вышло 
по 24 книги, в Венеции – 22, в Москве – 20. По одному или два изда-
ния кирилловского шрифта издало больше половины типографий20.

Следует подчеркнуть, что на особое место Вильнюса, а также на 
важные достижения всех русских православных и польско-русских 
униатских типографий в других городах и населенных пунктах Речи 
Посполитой, повлияли особые политические, конституционные, ре-
лигиозные и этнические условия, сложившиеся в стране, чья целост-
ность и устойчивость основывались на относительно высокой степе-
ни свободы и терпимости21.

18 JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja. Starowiercy w Polsce i ich księgi... s. 104.
19 ГУСЕВА, Александра. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века... 

Кн. 1, с. 9.
20 ГУСЕВА, Александра. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века... 

Кн. 1, с. 9, Кн. 2, Таблица I и Таблица II (с. 1271–1282).
21 На эти факты обращала внимание М. Блонска: BŁOŃSKA, Maria. Polonica cyrylickie 
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Наибольшее воздействие на специфику книгопечатания оказало 
противостояние православия и католицизма, а также влияния за-
падноевропейской культуры. Особенности исторических условий 
возникновения и развития книгопечатания породили существенное 
своеобразие печатной книжной традиции.

Организация книжного дела на литовских, белорусских и укра-
инских землях Речи Посполитой, где оно было делом частных лиц, 
церковных братств и монастырей, отличалась от книгопечатания 
московского, где оно было монополией церкви и царя. Особен-
ностью европейского масштаба было участие в типографской де-
ятельности православных братств, среди которых Вильнюсское 
братство Сошествия Святого Духа, наряду с Львовским, было са-
мым активным. 

В вильнюсских и других типографиях, печатающих кириллицей, 
появилось большое число первопечатных изданий, имеющих пер-
востепенное культурное значение, будь то в сфере религиозной или 
светской. Они предназначались не только для православных, униатов 
и старообрядцев, проживающих в пределах Речи Посполитой, но и 
для жителей Московской Руси и балканских стран.

Книгопечатание в Вильнюсе и других городах ВКЛ отличало от 
книжных традиций других стран большое репертуарное разнообра-
зие за счет авторских сочинений полемического, проповеднического, 
панегирического характера, а также азбук, букварей, грамматик, лек-
сиконов церковно-славянского языка. Они влияли на книги, печата-
емые на Московском Печатном дворе. Например, изложение основ 
вероучения в вопросно-ответной форме Стефана Зизания из вилен-
ского православного братства 1596 г. Наука ку читанию с некоторы-
ми изменениями вошло в Букварь 165722. Историки подчеркивают  

XV–XVIII wieku, czyli o drukach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim. 
In Z badań nad dawną książką: studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 
85-lecie urodzin. Warszawa, 1991, s. 433–474. 

22 См.: КОРЗО, Маргарита. Украинская и белорусская катехетическая традиция конца 
XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. Москва, 2007,  
с. 216–226, 548–552.
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большое влияние Статута Великого княжества Литовского на раз-
витие юридических документов многих стран.

Вильнюсские и другие издания Речи Посполитой имеют доволь-
но богатые тексты, сопровождающие основные сочинения: посвяще-
ния, предисловия (бывает и несколько), дополнительные авторские 
статьи. Существовала практика размещения в начале книг благодар-
ственных посвящений (часто в стихах) меценатам и покровителям, 
сопровождаемые изображениями их гербов.

Внешнее оформление книг, печатаемых кириллицей в Вильне и 
в других типографиях, гораздо богаче, чем московских книг. Видно 
большое влияние западноевропейского книжного искусства, а не 
только связь с русско-византийскими традициями. Следует также 
подчеркнуть влияние книжного мастерства Франциска Скорины, 
Петра Тимофеева Мстиславца и других мастеров на искусство кни-
ги за пределами ВКЛ. К сожалению, до сих пор не опубликован аль-
бом книжной гравюры XVI–первой половины XVII в. знаменитого 
исследователя старопечатных кириллических изданий Вильнюса и 
других городов ВКЛ Веры Ильиничны Лукьяненко, который очень 
нужен для работы с кириллической книгой.
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Ил. 1. Лаврентий Зизаний, Стефан Зизаний, Лексис (словарь), в: Букварь, Вильнюс, 
тип. Братская, 1596. Лист 1 с записью XVIII/XIX в.: Liber prohitus. Варшава, На-
циональная библиотека, шифр BN.XVI.0.1184 (Mf. 93942).

Ил. 2. Заставка и инициал виленской типографии Ф. Скорины, в: Лаврентий Зи-
заний, Стефан Зизаний, Букварь, Вильнюс, тип. Братская, 1596. Лист 44об. О 
знамении крестном. Варшава, Национальная библиотека, шифр BN.XVI.0.1184 
(Mf. 93942).

Ил. 3. Герб шляхетского рода Омеляновичов (42×33мм), в: Молитвослов, Вильнюс, 
тип. Братская, 9 II 1702. Оборот титульного листа. Варшава, Национальная би-
блиотека, шифр BN.Cyr.50 (Mf. 92963).

Ил. 4. Святой Онуфрий (63х56 мм), в: Букварь, Вильнюс, тип. Троицкая, 1691. Лист 
7об. Варшава, Национальная библиотека, шифр SD. Cyr. 597 adl.

Ил. 5. Учебный часослов, Вильнюс, Высший Старообрядческий Совет в Польше, 
1927. Изд. на стеклографе. Лист 67об.–68. Частное собрание старообрядца в го-
роде Мронгово (Mrągowo, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша).

VILNIAUS KIRILIKOS SPAUDA:  
JOS LIKIMAI IR REIKŠMĖ
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

S a n t r a u k a

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau – LDK) knygos kirilikos šriftu buvo 
spausdinamos nuo 1522 m. iki XIX a. pirmojo dešimtmečio. Taip pat 1925–1939 m. dvi 
kirilikos knygas išleido Vilniuje Aukščiausioji Lietuvos sentikių taryba. LDK kirilikos kny-
gos buvo platinamos ne tik Lenkijos ir Lietuvos valstybės žemėse, bet ir Maskvos valstybėje 
bei pietų slavų šalyse tarp stačiatikių, graikų katalikų ir sentikių. „Lietuviškos spaudos“ 
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kirilikos knygos dabar saugomos įvairiose bibliotekose ir rinkiniuose daugiau kaip 30 šalių. 
Nors Vilniaus kirilikos spaudos tyrinėjimų bibliografija nuolat auga, vis dar lieka nemažų 
spragų. Pavyzdžiui, iki šiol mažai tyrinėtas Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyno spaustuvės 
bendradarbiavimas su sentikiais paskutiniame XVIII a. dešimtmetyje ir XIX a. pradžioje, 
kai bazilijonai išspausdino apie 50 sentikių leidinių.

Knygos gyvenimas yra glaudžiai susijęs su jos kūrėju ir vartotojais, kurie gyvena kon-
krečioje socialinėje politinėje ir ekonominėje aplinkoje, šiame kontekste ir reikia tyrinėti 
knygą. Lietuvos istorijoje giliai įsišaknijo stačiatikių ir rusų bizantinė kultūra. LDK valdo-
vų nukariautose Kijevo Rusios žemėse XII–XIV a. egzistavo knygos kultūros centrai: vie-
nuolynai ir cerkvės. Ten buvo perrašinėjamos, apipavidalinamos ir įrišamos įvairios pamal-
dų bei religinės knygos, mėgdžiojusios graikų bizantinius ir pietų slavų šaltinius. Taip pat 
buvo kuriami originalūs tekstai: šventųjų gyvenimo aprašymai, pamokymai, metraščiai.

Spaustuvininkas Pranciškus Skorina atvyko į Vilnių ne vėliau kaip 1521 metais. Jis 
įkūrė pirmąją Vilniaus spaustuvę, kurios veiklą palaikė miestiečiai rusėnai ir kai kurie pa-
siturintys gyventojai. Taip pat Skorinos leidybą galėjo palaikyti jo brolis Ivanas. 1522 m. 
Skorina išleido Mažąją kelionių knygelę. Iki mūsų dienų neišliko nė vieno pilno Mažosios 
kelionių knygelės egzemplioriaus, todėl mokslininkai diskutuoja dėl tikslios jos struktūros. 
Vieni laikosi nuomonės, kad ją sudaro keli atskiri leidiniai (Nemirovskis), kiti – kad tai yra 
vienas, susidedantis iš kelių dalių leidinys, tipologiškai panašus į Psalmyną su pamaldomis 
(Lukjanenko, Voznesenskis). Kita Skorinos knyga, išleista Vilniuje 1525 m. kovo mėne-
sį, – Apaštalas. Tai buvo vienintelė Skorinos knyga, neturėjusi iliustracijų. Būtent Skorina 
padėjo pamatus naujai spausdintinei knygai, besiskiriančiai nuo rankraštinės.

XVI a. šeštame dešimtmetyje šviečiamąsias Skorinos leidybos iniciatyvas pratęsė LDK 
Reformacijos veikėjai už Vilniaus ribų, o Vilniuje kirilikos spauda atsinaujino 1575 m., 
kai Piotras Mstislavecas pradėjo bendradarbiauti su broliais pirkliais Mamoničiais ir iš-
leido Evangeliją bei kitas dvi liturgines knygas. Tačiau tik nuo 1583 m. prasidėjus nuola-
tinei Mamoničių spaustuvės veiklai Vilnius įsitvirtino kaip didžiausias kirilikos spaudos 
centras. Brolių pirklių komercinę padėtį užtikrino Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovo 
privilegijos ir LDK kanclerio Leono Sapiegos parama. Mamoničiai leido pamaldoms skir-
tas knygas, mokyklinius vadovėlius, teisinę literatūrą, prisidėjo prie Nikono Juodkalniečio 
Pandektų parengimo spaudai ir išleido kelis poleminius kūrinius. Manoma, kad leisdami 
liturgines knygas jie atliko užsakymus ir iš Maskvos.

Švč. Dvasios brolijos spaustuvės Vilniuje veikla buvo ypač aktyvi priimant Bažnytinę 
uniją, t. y. 1596 metais. Spaustuvėje išėjo bažnytinių leidinių, stačiatikių mokyklos vadovė-
lių ir kitų knygų rusėnų kalba. XVII a. pradžioje LDK politinio visuomeninio gyvenimo 
tendencijos privertė brolijos spaustuvininkus pradėti knygų spausdinimą lenkų kalba.

XVII a. antrame dešimtmetyje Vilniaus Švč. Trejybės bazilijonų vienuolynas nupirko 
Mamoničių spaustuvės įrangą. XVII a. Vilniaus bazilijonai išleido tik tris kirilikos knygas, 
o nuolatinė leidyba kirilikos spaudmenimis išsirutuliojo tik XVIII a. šeštame dešimtme-
tyje. Kartu buvo leidžiamos unitų bei sentikių knygos. Bazilijonų spaustuvės nuosmukį 
nulėmė valstybės ir Bažnytinės unijos krizė, Rusijos imperijos cenzūros sugriežtinimas ir 
materialiniai nuostoliai dėl Napoleono 1812 metų karo.



Besiformuojančiai XVI a. antroje pusėje LDK kirilikos spaudai svarbiausią įtaką darė 
stačiatikių bei katalikų konfrontacija ir Vakarų Europos kultūra. Lietuvių, baltarusių ir 
ukrainiečių Abiejų Tautų Respublikos žemėse egzistavusi kirilikos spauda priklausė priva-
tiems asmenims, brolijoms ir vienuolynams ir tuo skyrėsi nuo Maskvos spaudos, kuri turėjo 
valstybinės monopolijos pobūdį. Ypač reikšmingu Europos mastu galima laikyti brolijų 
dalyvavimą inicijuojant spaudą, tarp jų žymiausios spaudos istorijoje buvo Vilniaus ir Lvo-
vo brolijų bendruomenės.

Vilniaus ir kitų Abiejų Tautų Respublikos vietovių kirilikos knygos turi tekstus, pri-
dėtus prie pagrindinės knygos dalies: tai dedikacijos, įžangos (būna po kelias), papildomi 
autoriniai straipsniai. Buvo paplitusi praktika knygos pradžioje tarti padėkos žodžius me-
cenatams ir globėjams, kartu dedant herbų atvaizdus.

Skirtingai nuo Maskvos kirilikos spaudos, kurioje dominavo rusų bizantinė meninė 
kryptis, LDK kirilikos knygų apipavidalinimas patyrė didesnę Vakarų Europos knygos tra-
dicijos įtaką. Taip pat reikia užsiminti apie išskirtinę Pranciškaus Skorinos ir Piotro Mstis-
laveco knygos meno svarbą kirilikos knygos kultūrai už LDK ribų.

VILNIUS CYRILLIC BOOKS: THEIR DESTINY AND SIGNIFICANCE
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

S u m m a r y

Vilnius Cyrillic press from 16th–19th centuries is a significant part of book culture of 
the Grand Duchy of Lithuania. Development of Vilnius Cyrillic press was mainly influ-
enced by confessional confrontation between Orthodoxies and Catholics as well as West 
European culture. The choice of topics and artistic typography of the published books 
was primarily oriented towards experience of the Polish printers. Furthermore, through 
interaction with the ancient book culture of the Grand Duchy of Lithuania Vilnius Cyril-
lic press absorbed some artistic elements of the South Slavs. These features in a variety of 
ways are evident in activity of all Vilnius Cyrillic book printers. 
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док т ор  филол .  нау к ,

Ро ссий ск а я  на ци она л ьна я  б и бл и о т ек а 
A .Vozn e ss ens ki @ n l r. r u

О виленском издании «Пандект»  
Никона Черногорца, напечатанном 

предположительно около 1592 г.

Судьба многих книг после того, как они попадали в печать, станови-
лась совсем другой, нередко – яркой или, по крайней мере, необыч-
ной. Но это определялось не только их содержанием, порою уже сам 
процесс их типографского воспроизведения обрастал мифами и ле-
гендами, которые со временем только видоизменялись и множились. 
Почти всегда подобная участь ожидала издания, распространение 
которых в целом или частично было признано в свое время нежела-
тельным, а также издания, оставшиеся по каким-либо причинам нео-
конченными. К числу таких книг принадлежат и «Пандекты» Нико-
на Черногорца, печатание которых производилось в Вильне в конце 
XVI в. и не получило завершения.

Чтобы создать правильное представление об этом издании, необ-
ходимо сказать, что оно не просто не было завершено, – работа над 
ним в пору, когда пришло решение о прекращении его печатания, на-
ходилась еще только в самом начале. В целом типографы успели отпе-
чатать неполные первые 12 глав сочинения Никона Черногорца, текст 
которых уложился в пределах 16 тетрадей по 6 листов, т. е. на 96 ли-
стах. Книга не получила ни начала (титульный лист и предисловная 
часть книги обычно печатались по завершении работы над ее основ-
ным корпусом), ни конца. Поэтому при обнаружении впоследствии 
ее сохранившихся экземпляров, естественным было возникновение 
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вопросов о том, что представляет собою это издание, где, кем и когда 
оно было напечатано.

Попытки ответить на перечисленные вопросы привели к появле-
нию целого ряда мифов, развенчание которых потребовало затем как 
времени, так и усилий многих исследователей. Быстрее всего удалось 
установить, что «Пандекты» являются не фрагментом какого-ли-
бо издания, а незавершенным изданием. «Отрывком издания» их 
посчитал только П. М. Строев, описавший в свое время экземпляр 
«Пандект» из библиотеки Ф. А. Толстого1. Причиной этого стала не-
полнота увиденного П. М. Строевым экземпляра – в нем было лишь 
95 листов. Вероятнее всего, именно он сохраняется сейчас в фондах 
РГБ2, попав туда в 70-х гг. XIX в. в результате обмена дублетами меж-
ду Московскими Публичным и Румянцевским музеями и Имп. Пу-
бличной библиотекой3, владевшей уже к тому времени еще одним, 
более полным, экземпляром «Пандект»4. Свою ошибку П. М. Стро-
ев исправил в 1836 г. при описании библиотеки И. Н. Царского5; в 
дальнейшем «Пандекты» Никона Черногорца расценивались биб-
лиографами только как незавершенное издание6.

1 СТРОЕВ, Павел. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и россий-
ских, хранящихся в библиотеке... графа Федора Андреевича Толстова. Москва, 1829, 
№ 94.

2 НЕМИРОВСКИЙ, Евгений; ЕМЕЛЬЯНОВА, Елена. Книги кирилловской печати. 1551–
1600: Каталог. Москва, 2009, № 115 (Книжные памятники Российской государствен-
ной библиотеки). О том, что в экземпляре РГБ именно 95 листов, см.: ГАЛЕНЧАНКА, 
Георгiй. Старадрукаваныя кiрылiчныя выданнi XVI–XVIII ст. In Кнiга Беларусi. 1517–
1917: Зводны каталог. Мiнск, 1986, № 26; АНДРЮШАЙТИТЕ, Юлия. И. П. Лаптев: у 
истоков отечественного филиграноведения. Москва, 2001, c. 143.

3 Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1873–1875 г. Москва, 1877, 
c. 28, № 24.

4 Происхождение его неизвестно, как, впрочем, неизвестна и судьба экземпляров, 
принадлежавших в свое время И. Н. Царскому и М. П. Погодину.

5 СТРОЕВ, Павел. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библио-
теке московского первой гильдии купца и Общества истории и древностей российских 
благотворителя Ивана Никитича Царского. Москва, 1836, № 114.

6 В указании «более 96 л.» при определении объема книги в каталоге РГБ (см.: НЕ-
МИРОВСКИЙ, Евгений; ЕМЕЛЬЯНОВА, Елена. Книги кирилловской печати. 1551–
1600... № 115) предпочтительнее видеть не мнение библиографов о том, что издание 
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Намного хуже обстояло дело с определением места и времени пе-
чатания книги, и этому было несколько причин. По воле случая из-
вестие о существовании незаконченного издания «Пандект» появи-
лось еще в начале XVIII в. в процессе проведения одной антистароо-
брядческой правительственной кампании – при публикации подлож-
ного «Соборного деяния на еретика армянина Мартина». С 1718 
по 1720 г. было выпущено четыре издания этого текста: два – в Мо-
скве и по одному – в Петербурге и Чернигове. Кроме того, в 1721 г. 
«Соборное деяние» в качестве приложения вошло в миссионерское 
сочинение нижегородского епископа Питирима «Пращицу» и в ее 
составе перепечатывалось также в 1726 и 1752 гг. 

Издание «Соборного деяния» сопровождалось подробной исто-
рией обретения подлинного оригинала его текста в книгохранилище 
киевского Никольского Пустынного монастыря. Наряду с пергамен-
ной рукописью «Соборного деяния», в нем обнаружилась также 
«книга, Никона черныя горы, печатная 1640 году»7. Откуда взялась 
эта дата – неизвестно, однако она имела заметное влияние на дальней-
шее библиографическое изучение книги, поскольку была без критики 
воспринята и В. С. Сопиковым8, и П. М. Строевым. Место выпуска 
книги, Острог, вероятно, В. С. Сопиков определил самостоятельно, и 
основанием такой атрибуции издания, нужно думать, стало не только 
употребление в нем двух крупных инициалов в квадратных рамках с 
досок Острожской Библии, но и организация работы над печатанием 
книги таким образом, что в состав ее тетрадей входило не по 8, а по 
6 листов, как это было и в Острожской Библии.

Сомнения в правильности датировки «Пандект» высказал уже 
И. П. Сахаров, указавший на то, что «издания Острожской типографии  

«Пандект» сохранилось фрагментарно, а недостатки применяемой ими методики 
описания старопечатных книг.

7 См.: Соборное деяние киевское на арменина еретика Мартина. Москва, III.1718. Л. 9 
об. (1-го счета).

8 СОПИКОВ, Василий. Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений 
и переводов, напечатанных на славенском и росийском языках от начала заведения ти-
пографий до 1813 года... Санкт-Петербург, 1813. Ч. 1, № 594.
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прекращаются 1612 годом», а следовательно это издание или 
«было печатано до 1612 г., или принадлежит другой какой либо 
типографии»9; и это замечание И. П. Сахарова было учтено в даль-
нейшем. Библиографы, пожелавшие сохранить прежнюю датировку 
издания, предпочли теперь непременно сообщать о ее неточности10; 
более того, некоторые исследователи решились на более радикальные 
изменения, соотнеся время выхода книги с 1612 г., последним, по 
тогдашним представлениям, годом деятельности острожской типог-
рафии11, или отказавшись от упоминания какой-либо даты вовсе12. 
Наиболее далеким от обычных в XIX в. представлений о происхо-
ждении издания «Пандект» оказалось предположение А. Е. Викто-
рова, что книга была напечатана, «вероятно, в Вильне», однако и он 
не смог уйти от ее датировки 1-ой половиной XVII в.13

Между тем у А. Е. Викторова имелись все основания это сделать, 
если бы он предпринял изучение водяных знаков бумаги, на которой 
печатались «Пандекты», тем более что эта работа была уже продела-
на ранее, при составлении одного из первых русских филиграновед-
ческих трудов: альбома филиграней, изданного в 1824 г. И. П. Лапте-
вым14. В этом труде, наряду с другими, рассматривались и филиграни 

9 САХАРОВ, Иван. Обозрение славяно-русской библиографии. Санкт-Петербург, 1849. 
Т. 1, кн. 2: Хронологическая роспись славяно-русской библиографии: Издания, на-
печатанные кирилловскими и русскими буквами с 1491 до 1731 года, № 390.

10 КАРАТАЕВ, Иван. Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кириллов-
скими буквами. 1491–1730. Санкт-Петербург, 1861, № 452; УНДОЛЬСКИЙ, Вукол. 
Очерк славяно-русской библиографии. С дополнениями А. Ф. Бычкова и А. Е. Викто-
рова. Москва, 1871, № 485.

11 СРЕЗНЕВСКИЙ, Всеволод; ПОКРОВСКИЙ, Федор. И. Описание рукописного отделе-
ния Библиотеки Имп. Академии Наук. Петроград, 1915. Т. 2, c. 49.

12 КАРАТАЕВ, Иван. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими 
буквами. Санкт-Петербург, 1883. Т. 1: с 1491 по 1652 г. № 507 (Сб. ОРЯС. Т. 34, 
№ 2); СВЕНЦИЦКИЙ, Илларион. Каталог книг церковно-славянской печати. Выд. 
Церковного музея во Львове. Жовква, 1908. № 480.

13 Oтчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1873–1875 г., c. 28, № 24; 
см. также: МИЛОВИДОВ, Александр. Старопечатные славяно-русские издания, вы-
шедшие из западно-русских типографий XVI–XVIII вв. Москва, 1908, c. 26, № 20.

14 ЛАПТЕВ, Иван. Опыт в старинной русской дипломатике, или Способ узнавать на 
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«Пандект», экземпляр которых Лаптев испросил у Ф. А. Толстого15. 
Изучив книгу, исследователь пришел к весьма примечательному вы-
воду: он нашел, что для печатания сочинения Никона Черногорца 
использовалась та же бумага, которую можно встретить в экземпля-
рах острожского Маргарита, имевшего точную дату выхода – 16 июля 
1595 г.16 К сожалению, в самом альбоме И. П. Лаптев не привел ника-
ких известий о своем открытии.

Видимо, как раз поэтому наблюдения И. П. Лаптева остались в 
забвении и позднее, когда изучением деятельности типографии Ма-
моничей занялась А. С. Зернова, установившая по шрифтам и ор-
наментальному убранству несомненное виленское происхождение 
«Пандект»17. И если произведенную А. С. Зерновой атрибуцию 
издания следует признать абсолютно справедливой, то датировка 
книги 1592 г.18 вызывает серьезные сомнения. Основанием именно 
такого указания времени выпуска издания стало для А. С. Зерновой 
то, что состояние досок, с которых печатались в «Пандектах» за-
ставки, оказалось приблизительно таким же, каким оно было в Апо-
столе 1591 г., а оттиски инициалов показывали, что их доски также 
были еще достаточно хорошего качества19. При этом А. С. Зернова 
не сообщила о том, что речь идет, прежде всего, об инициале «С», 
и что ничуть не хуже, чем в «Пандектах», его состояние было также 
и в Псалтири с Часословцем 1593 г., и в следующем издании Псалти-
ри, которое она датировала как напечатанное в 1594–1595 гг.20, хотя  

бумаге время, в которое писаны старинные рукописи, с приложением рисунков. Во-
логодского купца Ивана Лаптева. Санкт-Петербург, 1824.

15 АНДРЮШАЙТИТЕ, Юлия. И. П. Лаптев: у истоков отечественного филиграноведе-
ния, c. 88.

16 Там же, c. 136, 144.
17 ЗЕРНОВА, Антонина. Типография Мамоничей в Вильне (XVII век). In Книга: Иссле-

дования и материалы. Москва, 1959. Сб. 1, c. 204.
18 Там же, c. 220, № 18.
19 Там же, c. 205.
20 Там же, c. 204. А. С. Зернова посчитала книгу Псалтирью с восследованием, и эта ошиб-

ка, к сожалению, продолжает сохраняться и в новейших библиографических пособиях 
(см.: ГУСЕВА, Александра. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. 
Москва, 2003. Кн. 2, № 127).
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в библиографию книга вошла с датой «после 1593»21. Следует за-
метить, что едва ли А. С. Зернова имела в виду два других иници-
ала «Пандект», поскольку это были острожские инициалы «В» и 
«И»22, и их состояние оставляло желать лучшего.

Появление этих инициалов в «Пандектах» было связано с тем, 
что виленские типографы никак не могли определиться с рубрика-
цией книги. Они четко осознавали, какой должна быть рубрикация 
в других выпускавшихся Мамоничами изданиях православных книг: 
для Апостола, Евангелия учительного и Часовника они, как правило, 
использовали ломбарды, для Псалтири и Псалтири с Часословцем, за 
исключением Псалтири 1592 г., – большие гравированные инициа-
лы. Впрочем, во всех этих случаях типографам и не нужно было при-
нимать какое-либо самостоятельное решение: они ориентировались 
на существовавшую к тому времени традицию, на издания Ивана Фе-
дорова и Петра Тимофеева Мстиславца. «Пандекты» же прежде не 
издавались, почему и следовало принимать какое-либо решение, но 
решиться на что-нибудь оказалось совсем не просто. 

Поначалу типографам наиболее важным казалось выделение 
крупным ломбардом начал составлявших книгу слов, лишь с 5-го 
слова они стали также выделять малым ломбардом начала текстов, в 
которых описывалось содержание каждого из слов. Однако то, какие 
средства использовать для внутреннего подразделения текста слов, 
так до конца и осталось неясным. Даже введение, начиная с 5-й те-
тради книги, в употребление в этих целях малых ломбардов не вне-
сло единообразия; наряду с ними, в тексте продолжали появляться 
и прописные буквы, и большие ломбарды, главным образом те, кото-
рые встречаются и в виленской Псалтири 1592 г.; не использовались 

21 Составляя список виленских изданий, А. С. Зернова, вероятно, решила не уточнять 
времени выпуска этой книги и указала только то, что она вышла после Псалтири с 
Часословцем 1593 г. При этом А. С. Зернова поместила Псалтирь в списке сразу за 
изданиями 1593 г. (ЗЕРНОВА, Антонина. Типография Мамоничей в Вильне, c. 220, 
№ 23), что способствовало восприятию издания как вышедшего еще до 1594 г.

22 ЗАПАСКО, Яким. Мистецька спадщина Iвана Федорова. Львiв, 1974, № 286, 306.
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более лишь уже упоминавшиеся крупные гравированные инициалы, 
применявшиеся в самом начале книги: во 2-й, 3-й и 4-й тетрадях.

Как представляется, обнаружение в «Пандектах» оттисков 
острожских инициалов имеет крайне важное значение, и прежде все-
го – для датировки издания. Их появление в книге было совсем не 
случайным. Доски острожских инициалов, нужно думать, привезли в 
Вильну еще в 1580-х гг., когда Иван Мамонич доставил из Львова 38 
экземпляров Острожской Библии23. По крайней мере о том, что его 
приобретения не ограничились исключительно книгами, говорит, к 
примеру, факт употребления заставки из Острожской Библии в каче-
стве концовки в 1-м издании Литовского Статута 1588 г.24

Приспособить доски «острожских» инициалов оказалось на-
много труднее, тем более что в Вильну, скорее всего, были привезены 
лишь некоторые из них. Их статус и, следовательно, возможности 
применения во многом определялись уже случившимся их использо-
ванием в федоровском издании библейского текста, поэтому и нужды 
в них не находилось до тех пор, пока Мамоничи не занялись издани-
ем так называемых «виленских листов», т. е. допечаткой фрагмента 
Библии, отсутствовавшего в экземплярах, привезенных из Львова. 
Как представляется, именно это предприятие только и могло вернуть 
к жизни острожские инициалы и даже, более того, заставить типог-
рафов заново вырезать в острожском стиле те инициалы, которых им 
для работы недоставало. 

Лишь после выпуска «виленских листов» Острожской Библии, 
которые, судя по характеру разрушения инициала «О»25, не могли 
выйти из печати ранее Псалтири с Часословцем 1593 г. и которые поэ-
тому А. С. Зернова датировала временем «около 1595 г.»26, свобода в 
употреблении острожских и имитирующих их собственно виленских  

23 ЗЕРНОВА, Антонина. Типография Мамоничей в Вильне, c. 205.
24 ЛУКЬЯНЕНКО, Вера. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–

XVII вв. Ленинград, 1973. Вып. 1: (1523–1600 гг.). № 18. Она употреблялась в вилен-
ских изданиях и позднее (см. там же, № 33).

25 ЗЕРНОВА, Антонина. Типография Мамоничей в Вильне, c. 205–206.
26 Там же, c. 220.
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инициалов стала большей, но и тогда необходимость обращения к 
ним типографов появилась лишь в связи с разрушением досок более 
привычных крупных гравированных инициалов, как это можно ви-
деть на примере уже упоминавшейся Псалтири с Часословцем, дати-
рованной А. С. Зерновой «после 1593 г.». Таким образом, наличие 
в «Пандектах» Никона Черногорца оттисков с острожских досок 
заставляет датировать книгу более поздним временем, а именно се-
рединой 1590-х гг., чему не противоречит и анализ бумаги издания, 
произведенный И. П. Лаптевым.

Отнесение издания «Пандект» к более позднему времени по-
зволяет предположить, какие причины привели к началу работы над 
ним в типографии Мамоничей и почему эта работа не была заверше-
на. Нет сомнений, что обращение к известному сочинению Никона 
Черногорца – это совсем не «попытка возобновить издание четьих 
книг» в Вильне27, поскольку у Мамоничей никогда не было собствен-
ных издательских проектов: они перепечатывали то, что могло иметь 
хороший сбыт, выполняли сторонние заказы, как правило, нисколько 
не заботясь о содержании издаваемого. Поэтому намного более ве-
роятно то, что работа над этой книгой стала отголоском участия ти-
пографии Мамоничей в проекте Острожской академии, связанном с 
публикаций произведений отцов церкви и других особо почитаемых 
в православной церкви текстов. 

Реализация этого проекта производилась как раз в середине 90-х 
гг. XVI в.; результатом ее стали два острожских издания: «Книга о 
постничестве» Василия Великого, напечатанная в 1594 г., и «Мар-
гарит» Иоанна Златоуста, вышедший в середине следующего года. 
Нужно думать, что к работе привлекли и виленскую типографию, 
причем постарались обеспечить ей процесс ведения работы, в том 

27 КОРОГОДИНА, Мария. Неоконченное виленское издание Пандектов Никона Чер-
ногорца: история с продолжением. In Палеография, кодикология, дипломатика: 
Современный опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей и 
документов: Материалы междунар. науч. конф. в честь 75-летия докт. ист. наук, чл.-
корр. Афинской академии Бориса Львовича Фонкича. Москва, 27–28 февр. 2013 г. 
Москва, 2013, c. 173.
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числе и доставить необходимую для книги бумагу (этим можно объя-
снить сходство бумаги виленских «Пандект» и острожского Марга-
рита). Почему прекратилось печатание издания, сказать труднее; на-
стоящими причинами могли в равной мере стать как неуверенность 
Мамоничей в том, что участие в проекте будет для них в достаточной 
степени прибыльным, так и неудовлетворенность заказчиков итогом 
работы типографов. Подобная неудовлетворенность легко может 
быть объяснена: как упоминалось, у типографов изначально не име-
лось плана касательно оформления и организации книги. Это видно 
не только по употреблению инициалов и ломбардов, но и, к примеру, 
по отсутствию заставки перед 2-м словом при наличии заставок пе-
ред всеми другими словами, или по появлению кустодов лишь начи-
ная с 15-й тетради.

Незавершенность издания «Пандект» определила его судьбу: 
от тиража чудом сохранилось лишь несколько его экземпляров. До 
недавнего времени было доподлинно известно о четырех из них, а 
именно о хранившихся в РНБ (кажется, именно этот экземпляр был 
прислан Стефану Яворскому из Киева в начале XVIII в.28), РГБ (эк-
земпляр Ф. А. Толстого), львовском Национальном музее (нужно ду-
мать, как раз этот экземпляр был приобретен на рубеже XIX–XX вв. 
у букиниста П. П. Шибанова за 65 рублей)29 и Львовской научной 
библиотеке им. В. Стефаника Украинской Академии наук30. Сведе-
ния о двух экземплярах БАН, о существовании которых впервые со-
общил Ю. А. Лабынцев, появились в результате досадной случайно-
сти: указанные в его «Предварительном списке» шифры31 на самом 

28 Об этом свидетельствует запись по листам 1–6: /Рок[у] 1600 <стерто> м[еся]ца фев-
руария 21 // даю сию книгу глаголемую Никон // я недостоиныи еродиякон давыдка 
// до церкви с[вя]того Николы Пустынского Киевского // за отпущение грехов на 
чет и на хвалу г[оспод]у б[о]гу во троици / единои // А хто бы мелъ сию книгу отда-
лити от сего месца с[вя]того / да будут чуждъ царства н[е]б[е]снаго аминъ/.

29 СВЕНЦИЦКИЙ, Илларион. Каталог книг церковно-славянской печати. Выд. Цер-
ковного музея во Львове. Жовква, 1908, № 480.

30 МАКСИМЕНКО, Федір. Кириличнi стародруки украïнських друкарень, що зберiгають-
ся у львiвских збiрках (1574–1800). Львiв, 1975, № 757.

31 Предварительный список старопечатных изданий кирилловского шрифта второй по-
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деле принадлежат экземплярам не «Пандект» Никона Черногорца, а 
следующего за ними в списке виленского Апостола32.

Между тем экземпляр сочинения Никона Черногорца в вилен-
ском издании в настоящее время имеется и в БАН33; он был известен 
с давних пор34, но затем незаслуженно забыт, причиной чему, вероят-
но, стало то, что он хранился в собрании Рукописного отдела. Экзем-
пляр этот замечателен тем, что печатный фрагмент «Пандект» ис-
пользован в нем как часть книги, другими составляющими которой 
являются рукописи, одна – 1590-х гг., другая – первого десятилетия 
XVII в. Существует предположение, что «рукописная часть 90-х гг. 
XVI в. – это та рукопись, по которой готовилось издание»35, однако 
в действительности видеть в ней антиграф печатной книги не пред-
ставляется возможным. Этому препятствует, прежде всего, заметное 
несовпадение числа строк на странице в рукописи и издании (40 про-
тив 34), а также отсутствие каких-либо примет того, что при набо-
ре производилось построчное перераспределение текста, требуемое 
для превращения 40 строк в 34. Вероятнее всего, история этой книги 
была несколько иной, и замысел ее создания появился как раз в связи 
с прекращением работы над изданием. Именно это и помогло сохра-
нить еще один экземпляр издания, которое не предназначалось для 
распространения, отчего его тираж должен был пойти на удовлетво-
рение иных нужд типографии, например, на подклейку переплетов 
книг, чье распространение, напротив, приветствовалось.

ловины XVI века. Сост. Ю. А. Лабынцев. Москва, 1979. № 112 (В помощь состави-
телям Сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического 
шрифтов: Метод. указания. Вып. 4).

32 Приношу искреннюю благодарность М. Ю. Гордеевой, обратившей мое внимание на 
этот факт.

33 Кириллические издания Отдела редкой книги БАН: 1493–1600: Каталог. Сост.: 
М. Ю. Гордеева, А. А. Романова. Санкт-Петербург, 2010, № 39а.

34 Впервые известие о наличии в БАН экземпляра «Пандект» появилось у И. П. Кара-
таева (см.: КАРАТАЕВ, Иван. Хронологическая роспись славянских книг... № 452).

35 КОРОГОДИНА, Мария. Неоконченное виленское издание Пандектов Никона Чер-
ногорца…, c. 173.
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APIE VILNIŠKĮ NIKONO JUODKALNIEČIO „PANDEKTŲ“ LEIDIMĄ, 
TIKĖTINAI PASIRODŽIUSĮ APIE 1592 METUS

Andrej Voznesenskij
S a n t r a u k a

Knygos istorijoje pasitaiko atvejų, kai kūrinių likimas po paskelbimo spaudoje labai 
pasikeičia. Tai priklauso ne tik nuo kūrinių turinio, bet ir nuo jų spausdinimo istorijos. 
Ypač dažnai mitais ir legendomis apipinamas pasirodymas spaudoje tokių knygų, kurios 
kitados buvo nepageidaujamos arba jų leidyba nebuvo užbaigta. Tai pasakytina ir apie Ni-
kono Juodkalniečio Pandektus, pasirodžiusius XVI a. pabaigoje Vilniuje.

Ši knyga ne tik nebuvo užbaigta spausdinti, bet ir liko be pradžios (be antraštinio lapo 
ir įvadinės dalies) ir pabaigos. Pilną išlikusį egzempliorių sudaro 16 sąsiuvinių po 6 lapus, 
t. y. 92 lapai. Iš viso juose išspausdinta 12 nepilnų Pandektų skyrių. Visai natūralu, kad tai 
sukėlė XIX a. bibliografų diskusiją apie leidinio spausdinimo vietą, laiką ir atlikėjus. Be-
veik iš karto bibliografams pavyko nustatyti, kad tai yra ne fragmentas, o atskiras leidinys. 
Sunkiau sekėsi nustatyti leidinio spausdinimo vietą ir laiką. Šį klausimą pavyko išspręsti 
1959 m. A. Ziornovai. Pasitelkusi ornamentikos ir šrifto analizę, ji padarė išvadą, kad kny-
ga yra išspausdinta brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje.

Tačiau abejonių kelia A. Ziornovos datavimas – jos nuomone, knyga išspausdinta 
1592  m. Savo išvadą A. Ziornova pagrindžia spausdinimui naudotų ornamentikos me-
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dinių lentų būkle – atsklandos beveik tokios pačios būklės, kaip ir 1591 m. Mamoničių 
spaustuvėje išleisto Apaštalo, taip pat inicialams naudotos lentos yra pakankamai geros ko-
kybės. Bet A. Ziornova nemini, kad kalbama tik apie inicialą „C“ ir kad jo būklė Pandek-
tuose nė kiek neprastesnė nei Mamoničių knygose, išspausdintose vėliau – 1593–1595 m. 
Taip pat reikia pažymėti, kad A. Ziornova negalėjo taip sakyti apie Ostroho spaustuvės 
inicialus „В“ ir „И“, kurių įspauduose Pandektuose pastebimi ryškūs defektai.

Ostroho spaustuvės inicialų atsiradimas Nikono Juodkalniečio Pandektuose susijęs su 
Vilniaus spaustuvininkų mėginimais pasirinkti tinkamą teksto rubrikavimą knygai, kuri 
iki šiol nebuvo skelbta spaudoje. Apžvelgus visą knygą pastebimas nesisteminis didelių 
ir mažų lombardų naudojimas suskirstant tekstą į skyrius. Kartais lombardai pakeičiami 
didžiosiomis raidėmis, o dideli raižyti inicialai panaudoti tik keliuose pirmuose knygos 
sąsiuviniuose (2-ame, 3-iame ir 4-ame).

Ostroho spaustuvės inicialų įspaudų atsiradimas Pandektuose yra labai svarbus ne 
tik datavimo problemai. Jis nebuvo atsitiktinis. Manytina, jog šių inicialų lentos pateko 
į Vilnių dar XVI a. aštuntajame dešimtmetyje, kai Ivanas Mamoničius parvežė iš Lvovo 
38 Ivano Fiodorovo Biblijas. Bent apie tai, kad neapsiribota vien Biblijų įsigijimu, nurodo 
aptikta pirmame Lietuvos Statuto leidime (1588) vietoj užsklandos panaudota Ostroho 
spaustuvės atsklanda. 

Pritaikyti Ostroho inicialus Vilniaus Pandektams buvo sunku dėl dviejų priežasčių: 
visų pirma, parvežtas buvo ne visas jų komplektas, antra, jau buvo minėtos jų panaudojimo 
galimybės 1581 m. leidžiant I. Fiodorovo Bibliją. Neatsitiktinai Vilniuje inicialai atkuria-
mi tik tada, kai Mamoničiai nusprendė papildyti atvežtus iš Lvovo nepilnus Biblijos egzem-
pliorius trūkstamu tekstu. Būtent tada papildomai buvo išraižyti Ostroho stiliaus inicia-
lai, kurių trūko spausdinimui. Minėtų inicialų naudojimas spausdinant Ostroho Biblijos 
„vilnietiškus lapus“ suteikė spaustuvininkams daugiau laisvės. Tačiau Ostroho inicialai iš 
naujo buvo panaudoti tik tada, kai susidėvėjo įprastas didžiųjų raižytų inicialų komplektas. 
Todėl Nikono Juodkalniečio Pandektuose Ostroho inicialų buvimas verčia datuoti knygą 
vėlesniu laiku, būtent XVI a. devintojo dešimtmečio viduriu. Tam neprieštarauja ir leidi-
nio popieriaus tyrimas, kurį XIX a. atliko I. P. Laptevas.

Vėlesnis Pandektų išleidimo datos nustatymas leidžia atsakyti, kokios priežastys paska-
tino Mamoničius imtis šio veikalo leidybos ir kodėl šis darbas nebuvo baigtas.

Yra žinoma, kad Mamoničiai neturėjo savo leidybinės programos – paprastai jie vertė-
si paklausiausių bažnytinių knygų perspausdinimu, atlikdavo kitus užsakymus nepaisyda-
mi knygų turinio. Tikriausiai Pandektų spausdinimas yra Mamoničių bendradarbiavimo 
su Ostroho spaustuve atgarsis. Ostroho spaustuvininkai siekė skelbti svarbius Bažnyčios 
tėvų ir kitus stačiatikių ypač garbinamus tekstus. Kaip tik šis projektas buvo vykdomas 
XVI a. paskutinio dešimtmečio viduryje, tada Ostrohe pasirodė du stambūs leidiniai: Ba-
zilijaus Didžiojo Книга о постничестве  (1594) ir Jono Auksaburnio Маргарит  (1595). 
Manytina, kad darbui į šio projekto darbą buvo įtraukti ir Vilniaus spaustuvininkai. Kiek 
sunkiau paaiškinama Pandektų spausdinimo nutraukimo priežastis. Tai vienodai galėjo nu-
lemti ir Mamoničių abejonės dėl busimo pelno, ir užsakovų iš Ostroho nepasitenkinimas 
vilniečių spaudos kokybe.

Leidinio neužbaigtumas turėjo įtakos jo tolesniam likimui: iš viso tiražo iki mūsų 
dienų išliko vos keli egzemplioriai. Iki šiol buvo žinomi keturi egzemplioriai (du saugomi 
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Rusijoje ir du – Ukrainoje). Ypač įdomus yra penktas egzempliorius, kuris ilgai liko 
netyrinėtas. Jis saugomas Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje ir 
yra ypatingas tuo, kad įrištas kartu su dviem rankraščiais, iš kurių vienas sukurtas XVI a. 
pabaigoje, o kitas – XVII a. pirmame dešimtmetyje. Gali būti, kad šis konvoliutas buvo 
sukurtas būtent tada, kai nutrūko Pandektų spausdinimas. Taip buvo išgelbėtas dar 
vienas egzempliorius šio reto leidinio, kuris niekada nebuvo platinimas ir tikėtinai buvo 
naudojamas kitų knygų įrišams suklijuoti.

ON NIKON MONTENEGRIN’S “PANDECTS” PRESUMABLY 
PRINTED IN VILNIUS AROUND 1592

Andrej Voznesenskij
S u m m a r y

The article deals with the publishing history of Nikon Montenegrin’s The Pandects in 16th 
century. The Pandects was never fully published and has no title page. Research on initials 
and ornamentation conducted by A. Ziornova gave a possibility to identify publication’s 
printing location and date. Bibliographical analysis of initials and ornamentation gave a 
chance to discover information on partnership between publishing houses of Vilnius and 
Ostroh. Unfortunately, causes of The Pandects publishing cessation are still unknown.
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Новые сведения о деятельности 
Франциска Скорины в Праге 

(1517–1519)1

Адекватное изучение эпохальной деятельности Франциска Скорины 
пражского периода в наши дни уже невозможно представить вне за-
висимости от чешской книжной культуры Ягеллонской эпохи. Если 
не ошибаюсь, никто из чешских и заграничных исследователей до сих 
пор предметно не рассматривал Скорину в контексте пражского хри-
стианского и еврейского книгопечатания, а тем более – в контексте 
иллюстраций пражских инкунабул и палеотипов. Для чешского кни-
говедения, которое в прошлом носило ярко выраженный националь-
ный характер, деятельность Скорины была лишь неким редкостным 
и причудливым вкраплением, а заграничным исследователям пред-
ставлялось практически невозможным сопоставлять Бивлию Руску с 
несколькими десятками книг, изданными в Праге по-чешски и по-ев-
рейски в начале XVI в. Так как в последние годы мне пришлось систе-
матически заниматься книжной печатью ягеллонской Чехии2, то ныне 

1  Данная работа возникла в рамках Программы по развитию научных дисциплин Кар-
лова университета № P 12: История в перспективе междисциплинарности (програм-
ма Общество, культура и коммуникация в чешской истории).

2  VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Sv. 1 (severinsko – kosořská 
dynastie 1488 až 1557). Praha, 2013, s. 373–428; VOIT, Petr. Utrakvisté a knihtisk. In 
Mediaevalia Bohemica historica, 2013 (v tisku); VOIT, Petr. Výtvarná složka Skorinovy 
Bible ruské jako součást české knižní grafiky. In Umění 62/4, 2014, s. 334–353; VOIT, 
Petr. Пражская книжная культура в период деятельности Франциска Скорины. In 
Матэрыялы Х Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў. «Книжная культура Беларуси 
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я могу предложить к обсуждению несколько новых данных и предпо-
ложений, связанных с пребыванием Скорины в Праге в 1517–1519 гг.

Чтобы ответить на жгучий вопрос, где же Бивлия Руска была напе-
чатана, мы должны обратиться к истокам пражского книгопечатания 
1487 г. Современная библиография чешских инкунабул исходит из 
того, что в Праге в конце XV в. работали три книгопечатни. Аноним-
ные представители этих независимых типографий были условно на-
званы как Печатник Псалтыри (Tiskař Žaltáře, 1487), Печатник Пра-
жской Библии (Tiskař Pražské bible, 1488–1517) и Печатник Коранды 
(Tiskař Korandy, 1493–1497)3. Гипотетический сценарий зарождения 
пражского книгопечатания, по последним данным, свидетельствует о 
том, что в Праге в 1487 г. обосновался моравский клирик Мартин из 
Тишнова (Martin z Tišnova)4, который в научной литературе до сих 
пор именуется как Печатник Псалтыри5. Здесь он, однако, долго не 
задержался: ранее февраля 1489 г. он перебрался в Кутна-Гору, куда 
перенес и свою книгопечатную деятельность.

Однако анализ шрифта, инициалов, иллюстрационных клише, а 
также учет временной последовательности деятельности двух следу-
ющих типографов (Печатника Пражской библии и Печатника Коран-
ды) свидетельствуют о том, что в Праге, а конкретнее – Старом городе 
Пражском, в действительности могла функционировать лишь одна 
книгопечатня. Предполагаю, что она принадлежала старогородскому 
патрицию, купцу Северину (Severin). О его роли в книжной культуре 
тех лет нам известно лишь то, что в 1488 г. он выступил в качестве со-
издателя Пражской Библии. Однако мы не располагаем вескими при-

XVI–середины XVIІ в.: к 440-летию издательской деятельности Мамоничей», 
Минск 17–18 красавiка 2014 г. Минск, 2014, с. 10–22.

3 URBÁNKOVÁ, Emma. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986, s. 29–39, 41–129.
4 BOLDAN, Kamil. Písař a tiskař Martin z Tišnova. In Studie o rukopisech, vol. 42, 2012, 

s. 24–25.
5 VOBR, Jaroslav. Bible kutnohorská. In Faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova. 

Doprovodná publikace k faksimile inkunábule Bible kutnohorské (red. Josef Kremla). 
Praha, 2010, s. 39–40; VOBR, Jaroslav. Kdo byl prvním pražským knihtiskařem v roce 
1487? In Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze, vol. 13, 
1997, s. 24–38.
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чинами, которые не позволили бы нам в лице Северина увидеть ту же 
самую движущую силу, каковой был, например, его коллега – обосно-
вавшийся в Кракове купец Йоганн Галлер (Johann Haller)6. При этом 
мы не должны забывать о двух обстоятельствах. Первое связано с мед-
ленной эмансипацией мещанской части общества и формированием 
пражской и внепражской читательской среды, которая в конце XV в. 
еще не была настолько значительна в количественном отношении и 
образованна, чтобы могла пользоваться продукцией сразу нескольких 
книгопечатен. Во-вторых, и это не менее важно, наследники купца 
Северина, Павел Северин (Pavel Severin) и Ян Северин младший (Jan 
Severin ml.), книгоиздательским ремеслом занимались вплоть до 1545 г.  
Длительная книгопечатная традиция могла брать начало именно в ти-
пографии купца Северина, просветительские планы которого, конеч-
но же, должны были приносить прибыль. А для того чтобы сохранить 
в Праге монополию своей типографии, Северин по коммерческим 
соображениям и по соображениям престижа сдавал ее в аренду.

Полагаем, что купец Северин оборудовал печатную мастерскую 
всем необходимым. Съемщики поэтому были избавлены от первооче-
редных забот (части инвестиционных затрат), а в случае, когда их пла-
ны из-за серьезной нестабильности ремесла оборачивались неудачей, 
не так болезненно переходили к другим формам деятельности. До-
статочно частая смена съемщиков, господствовавшая в книгопечатне, 
прекрасно иллюстрирует среду, в которой зарождались утраквистское 
и еврейское книгопечатание. С зарождающимся пражским книгопе-
чатанием сильно конкурировал импорт книжного товара из Германии 
и Италии: первый не нашел поддержки со стороны, а собственных сил 
для сплочения грамотных мещан в читательскую среду еще не было.

Первым съемщиком предполагаемой книгопечатни в 1488 г. стал 
анонимный Печатник Пражской Библии. Поскольку он не работал 
на постоянной основе, мастерской во время простоев пользовался 
второй аноним, именуемый Печатником Коранды. Уже ранее было 

6 VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a 
počátkem 19. století. Praha, 2006, s. 339–340.
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указано не только на морфологическое сходство между инициалами 
обоих книгопечатников, но и на идентичность инициальных кли-
ше, которые от Печатника Пражской Библии перешли к Печатни-
ку Коранды7. Эти заимствования подлежат надежному объяснению 
именно с учетом тождества рабочего пространства, которое при ка-
ждой новой аренде освобождалось лишь частично. Предположение 
об арендуемой печатной мастерской дополнительно подкрепляется 
миграцией шрифта, не замеченной нашими предшественниками, 
которые сосредоточили свое внимание на сравнении двух вышеупо-
мянутых анонимных мастеров до либо после декабря 1500 г., но не 
в непрерывной временной последовательности. При этом осталось 
незамеченным, что швабах Печатника Коранды местами использо-
вался в 1513 и 1515 г. Печатником Пражской Библии. Тот же самый 
мастер в те же годы в целях дополнения своей «хлебной» (т.е. шриф-
та основного начертания) бастарды также использовал и текстуру, 
полным набором которой в тех же самых 1512–1513 гг. располагал 
иной пражский типограф – Ян Мораванин (Jan Moravus)8. Он тоже 
мог прибегнуть ко кратковременной аренде у купца Северина, в ма-
стерской которого 22 декабря 1513 г., кроме всего прочего, издал 
утраквистское исповедание O vieře svaté 9, завершающееся печатным 
гербом Старого города Пражского.

Целесообразно напомнить, что купец Северин в чиновничьем 
аппарате Старого города занимал высокое положение и, располагая 
подобающей политической и общественной поддержкой, не должен 
был продвигать исключительно утраквистские предприниматель-
ские интересы. Ксилографический герб Старого города Пражского 
был, например, задолго до того, как Мораванин завершил свое утра-
квистское исповедание, напечатан в молитвеннике Сиддур (3 декабря 
1512 г.), с изготовлением которого был связан консорциум еврейских 
печатников. Недавно еврейское книгопечатание в Чехии и Моравии 

7 URBÁNKOVÁ, Emma. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986, s. 219.
8 BOLDAN, Kamil. Život a dílo tiskaře Jana Morava. In Časopis Národního muzea, řada 

hist., vol. 174, 2005, s. 137–149.
9 Там же, s. 140.
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подверглось новому тщательному исследованию10, которое выявило 
любопытную миграцию иллюстрационных и декоративных клише11. 
Учитывая эту миграцию и совершенно неожиданную (до недавних 
пор) конфессиональную гибкость пражских иллюстраторов по отно-
шению к заказам христианских типографов и гетто (Mistr Burleighovy 
bordury, Mistr cihlového pozadí, Mistr Kohenovy Hagady), осмеливаемся 
дополнить нашу мозаику еще одной составной частью, а именно фак-
том наиболее ранней (декабрь 1512 г.) аренды севериновой книгопе-
чатни евреям. Последних здесь сменил Мораванин со своим в техни-
ческом плане беспроблемным и во временном отношении неслож-
ным исповеданием (объемом в дюжину листов). В конце концов, вся 
пражская гебраика, изданная до 1540 г., приподнятыми выражени-
ями и мало чем отличающимся геральдическим клише прославляют 
Старый город Пражский как место своего возникновения12.

Где-то между летом 1515 г., когда Печатник Пражской Библии, ве-
роятно, снова умолк, и декабрем 1515 г. в старогородской книгопе-
чатне могло быть осуществлено второе издание еврейского Сиддура. 
Однако остается вопрос, как обстояло дело с арендой позже. Книго-
печатник Гершом Коэн (Geršom Kohen) в период 1514–1518 гг. мог с 
перерывами работать здесь над завершением еврейского Пятикни-
жия. В конце 1516 г. в книгопечатне могли найти временное приста-
нище и двое других неизвестных мастеров, на которых историогра-
фия чешского книгопечатания обратила внимание совсем недавно13.

10 SIXTOVÁ, Olga. The Beginnings of Prague Hebrew Typography 1512–1569. In Hebrew 
Printing in Bohemia and Moravia (ed. Olga Sixtová). Prague, 2012, p. 90–91; VOIT, 
Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th Century 
as a Part of Bohemian Book Design. In Hebrew Printing in Bohemia and Moravia (ed. 
Olga Sixtová). Prague, 2012, p. 123–151, 123–124.

11 Еврейский Сиддур 1512 г. – утраквистское исповедание O vieře svaté 1513 г.; 
утраквистский Новый завет 1513 г. – Псалтырь 1517 г. Скорины; Kníha výkladuov 
spasitedlných Петра Хелчицкого (Petr Chelčický) 1522 г. – еврейский Махзор 1525 г.; 
Библия 1529 г. Северина – еврейское Пятикнижие 1530 г.

12 SLÁDEK, Pavel. The Printed Book in the 15th and 16th Century Jewish Culture. In 
Hebrew Printing in Bohemia and Moravia (ed. Olga Sixtová). Prague, 2012, p. 11–12.

13 BOLDAN, Kamil. Minuce Václava Žateckého na rok 1517. In Acta Universitatis Caroli
nae, phil. et hist., vol. 1–2, 2002, s. 133–148.
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Так как следующее известное нам чешскоязычное издание, набран-
ное после 1515 г. шрифтом Печатника Пражской Библии, датируется 
лишь поздней осенью 1517 г., можем продолжать воссоздавать гипо-
тетическую мозаику. Дело в том, что эта пауза примечательно согла-
суется с приходом переводчика, доктора и издателя Великого княже-
ства Литовского Франциска Скорины. Точная дата его появления в 
Праге нам неизвестна, однако, учитывая то обстоятельство, что между 
августом и декабрем 1517 г. в Праге были изданы четыре библейские 
книги (Псалтырь, Книга Иова, Притчи Соломона, Книга Иисуса Си-
рахова), мы должны предполагать, что для установления контактов 
и художественно-ремесленной подготовки будущего издания было 
необходимо продолжительное время. Это предположение уже давно 
породило правдоподобную гипотезу о появлении Скорины в Праге 
в конце 1515 г. Тогда, после окончания Венского конгресса, Скорина 
мог отделиться от посольства Зигмунда I и направиться в Прагу14.

Предполагаем, что Скорину сопровождал пришлый наборщик, 
владеющий церковнославянским языком и знающий кириллическое 
письмо. Простаивающую книгопечатню, для функционирования 
которой Скорина привлек нам тоже не известного, но, может быть, 
местного ремесленника, названного нами Печатником скориновской 
Библии, было достаточно снять осенью 1517 г., когда дело дошло до 
литья литер. Для этого использовались матрицы, которые, без всяко-
го сомнения, должны были быть изготовлены ранее и вне Праги, так 
как в городе, насколько мне известно, не было ни одного подходяще-
го специалиста, и местные печатники с начала XVI в. все необходи-
мое приобретали в Германии.

Пребывание Скорины в Праге ограничивается декабрем 1519 г., 
когда появилась последняя датированная библейская книга (Книга 
Судей). В 1517 г. Печатник Пражской Библии себя никак не проявил 
(вероятно, уже навсегда сошел со сцены), а в период деятельности 
Гершома Коэна Скорина вклинился только однажды, где-то до авгу-

14 Франциск Скорина и его время: энциклопедический справочник. Глав. ред. И. П. Ша-
мякин. Минск, 1990, с. 475.
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ста 1519 г., когда тот допечатывал молитвы Тфилот. Еврейскую про-
дукцию сопровождают колофоны, прославляющие Старый город, и 
таким же самым образом оформлены церковнославянские публика-
ции Скорины.

Предположение, что изготовление Бивлии Руской локализируется 
в том же пространстве, что и утраквистская и еврейская деятельность, 
зиждущееся всецело на временных соответствиях и соотношениях, 
было бы спекулятивным и недостаточно обоснованным. Однако оно 
дополнительно подтверждается любопытной миграцией двух более 
ранних иллюстрационных клише от так называемого Мастера Ново-
го завета (см. ниже). Второй подтверждающий аргумент усматриваем 
в деятельности так называемого Мастера скориновского декора, кото-
рый в 1514 г. был задействован для художественного воплощения 
еврейского Пятикнижия, а по истечении по меньшей мере одного 
или двух лет уже начал подготовку декоративных элементов для Бив-
лии Руской (после отъезда Скорины из Праги данный мастер присо-
единился к книгопечатникам Павлу Оливетскому (Pavel Olivetský) и 
Йиржику Штирсе (Jiřík Štyrsa), сторонникам чешских братьев).

Наконец, третье основание, побуждающее локализировать дея-
тельность Скорины в старогородской печатне купца Северина, мо-
жет крыться в личности самого Павла Северина. Получив права соб-
ственности на немалое наследство после смерти отца (1519/1520), 
он расторг аренду со Скориной. Поэтому Скорина покинул Прагу 
не только из-за эпидемии мора, как принято полагать15, но и по при-
чине иных обстоятельств. Мы не располагаем данными, что он был 
обвинен в ереси, как тридцатью годами ранее краковский печатник 
Швайпольт Фиоль (Schweipold Fiol). Просто капитал Скорины, воз-
можно, уменьшился настолько, что тот уже не был в состоянии обза-
вестись новой книгопечатней. С набором литер и клише он переехал 
в Вильнюс, а Павел Северин на правах единоличного собственника, 
насколько нам известно, открыл в ноябре 1520 г. новый этап в исто-
рии книгопечатни.

15  Франциск Скорина и его время, с. 476.
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Некоторые исследователи указывают на то обстоятельство, что не-
сколько иллюстративных клише Павла Северина попало в еврейские 
издания16. Вопрос о том, удалось ли евреям в эпоху Павла Северина 
повторно снять книгопечатню, останется, вероятно, без ответа. Дело 
в том, что период его деятельности ознаменован трехлетней паузой (с 
1526 г.), которую могли наспех покрыть пять публикаций еврейских 
молитв и гимнов, в том числе и славной Аггады. С марта 1527 г. по 
июль 1529 г. еврейская издательская деятельность угасает, поскольку 
было сформировано так называемое северинское ателье и начались ра-
боты по подготовке первого издания севериновской Библии, вышед-
шей в мае 1529 г. Вальдемар Делюга, развивая старые сведения о кон-
тактах еврейских издателей Хаяма Шахора и Гершома Коэна с Павлом 
Северином, даже выдвигает гипотезу о том, что подобный характер 
еврейское книгопечатание носит также по отношению ко Скорине17.

Внимательно изучив в течение последних лет иллюстрационные 
клише и книжный декор пражских книгопечатников начала XVI в., 
склоняюсь к мысли, что куда более значимыми (по сравнению с миг-
рацией нескольких клише) являются невиданный количественный 
рост и необычное сосуществование новых ксилографических цен-
тров. Дело в том, что при публикации своих книг издатели переста-
ли довольствоваться лишь циклами иллюстраций, но с постепенным 
изменением художественного стиля (от поздней готики к раннему 
ренессансу) по-новому начали воспринимать и книжный декор. 
Предшествующий опыт Печатника Пражской Библии, с 1488 г. об-

16 ДЕЛЮГА, Вальдемар. Францыск Скарына і габрэйскія друкары ў Празе. In Скары-
назнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнароднага 
кангрэса беларусістаў (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снежня 2000 г.). Мiнск, 2001, с. 30; 
DELUGA, Waldemar. Sources latines de la gravure orthodox du XVIème et XVIIème siècles. 
Budapest, 2000, s. 9; WENGROV, Charles. Haggadah and Woodcut an introduction to the 
Passover Haggadah completed by Gershom Cohen in Prague. New York, 1967, passim.

17 DELUGA, Waldemar. Sources latines de la gravure orthodox du XVIème et XVIIème siècles, 
s. 10–11; DELUGA, Waldemar. Źrodla i inspirace ilustraci drzeworytniczych do wydań 
Franciszka Skoryny. In 480 let běloruského knihtisku. 480 hadaǔ belaruskaha knihadru
ku. Materiály z konference v pražském Klementinu 5. 9. 1997 (red. Františka Sokolová). 
Praha, 1997, s. 16.
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условленный сотрудничеством с Аугсбургом, Нюрнбергом и Страс-
бургом, уже был недопустим. Именно поэтому в Праге встречаем 
доселе неизвестную специфическую черту, характерную для графики 
той поры, а именно – деление творчества всех художников на мно-
голетние этапы и сотрудничество с несколькими книгопечатнями в 
то же самое время. Поскольку их деятельность в Праге длилась, как 
правило, по нескольку лет, мы можем уверенно прослеживать их про-
фессиональный рост и отношения с заказчиками. Подобно художни-
кам эпохи гуситов и постгуситов, графики начала XVI в. осуществ-
ляли заказы без оглядки на конфессиональный и этнический облик 
заказчиков. Некоторые из них, возможно, родились в Чехии, однако 
полагаем, что большинство получило свое образование в Германии.

С 1507 г. в Праге параллельно с Мастером Нового завета рабо-
тали семь иных художников. Консервативный в типографическом 
отношении издатель Микулаш Конач (Mikuláš Konáč) инициировал 
позднеготическое книжное творчество Мастера бурлейского окай-
мления (Mistr Burleighovy bordury) (1507) и Мастера кирпичного фона 
(Mistr cihlového pozadí) (1510). По инициативе евреев состоялась пре-
мьера Мастера скориновского декора (Mistr Skorinova dekoru) (1514), 
Мастера IP (Mistra IP) (1514) и Мастера широкого штриха (Mistr 
široké šrafury) (1525). Напротив, Мастер утонченного штриха (Mistr 
jemné šrafury) был открыт Скориной (1517), а Мастера коэновской 
Аггады (Mistr Kohenovy Hagady) привлек к сотрудничеству Павел Се-
верин (1525).

На утраквистских книгопечатников, евреев и Скорину работали 
Мастер IP и Мастер утонченного штриха. Последний вместе с уни-
версальным Мастером скориновского декора присоединился к пред-
ставителям чешских братьев в Литомышле (Litomyšl – Pavel Olivetský) 
и Младой Болеславе (Mladá Boleslav – Jiřík Štyrsa). На службе еврей-
ских типографов, Конача и севериновской типографии были Мастер 
бурлейского окаймления, Мастер коэновской Аггады и Мастер широко-
го штриха. С Коначем и евреями сотрудничал и Мастер кирпичного 
фона. Сотрудничество сразу с несколькими графиками подтверждается  



348 Пе т р  В ой т 

не только Бивлией Руской, но и, например, пражской Аггадой 1526 г., 
при создании которой издатель обратился к Мастеру коэновской Аг-
гады, Мастеру скориновского декора и Мастеру бурлейского окаймле-
ния. А так как заказы приходили из различной этнолингвистической 
среды, мы вынуждены предполагать, что кооперирующиеся художни-
ки в большей мере (по сравнению с другими местами) были зависи-
мы от идейных замыслов и подсказок заказчиков.

Графический аппарат Бивлии Руской состоит из инициалов, заста-
вок, виньеток и цикла иллюстраций. Здесь я не буду рассматривать 
стилистику и тематическую сторону иллюстраций – этой теме посвя-
щена другая наша специальная статья18. Хотел бы лишь указать на то, 
что источник графического аппарата может быть более прозрачным, 
чем представлялось до сих пор без учета чешской книжной графи-
ки. По моему мнению, не стоит выделять несколько стилистических 
групп19, но, наоборот, необходимо признать, что в процессе подго-
товки каждого клише обычно принимали участие двое художников: 
рисовальщик и резчик, причем качество их работы могло разниться. 
Данное отличие могло быть предопределено тематическими требова-
ниями, зависимостью от предшествующих образцов и, прежде всего, 
временными причинами. Говоря о возможных образцах, необходимо 
отметить, что ни одна национальная иллюстрация Библии не может 
существовать вне связи с наднациональными латинскими и немецки-
ми импульсами. Исследователи уже ранее идентифицировали в Бив-
лии Руской цитаты или вариации некоторых мест из авторитетных в 
художественном плане изданий Антона Кобергера, напр., Николая 
де Лира (Postilla super totam Bibliam, 1481), Гартмана Шеделя (Liber 
chronicarum, 1493) или Альбрехта Дюрера (Die heimliche Offenbarung 
Johannis, 1498). Это подобие породило гипотезу о том, что перед 
появлением в Праге Скорина посетил Нюрнберг20. Не желая кри-
тиковать данную гипотезу, лишь подчеркнем, что художественная и 

18 VOIT, Petr. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky. In 
Umění 62/4, 2014, s. 334–353. 

19 Франциск Скорина и его время, с. 341.
20 Там же, с. 320.
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ремесленная специфика книгопечатания в чешских землях с перво-
го десятилетия XVI в. формировалась именно благодаря торговым 
контактам с Нюрнбергом21. Таким образом, от графических ателье 
Праги мы должны ожидать хорошего знакомства с нюрнбергской пе-
чатной продукцией.

Прослеживая связь (различной степени и характера) с нюрнберг-
скими образцами, в иллюстрационном цикле скорининовской Бив-
лии Руской обнаруживаем и проявление портретной актуализации. 
Не удивительно, что с данным явлением мы встречаемся, например, 
в Апокалипсисе Дюрера. Иллюстрация Бичевание Иова22 и иллю-
страция традиционно, но неверно именуемая Диспут23 вызывающе 
реалистично изображают персонажей, которые могут быть соотне-
сены с пражскими университетскими кругами, утраквистской кон-
систорией, членами старогородского совета или еврейского гетто. 
Особую важность в этом плане, на наш взгляд, имеет иллюстрация 
Моисей перед народом24, где передний ряд израильтян состоит из трех 
индивидуально интерпретированных фигур, каждая с характерными 
чертами лица. Если стоящий справа толстоватый мужчина с усика-
ми – это король Йиржи из Подебрад ( Jiří z Poděbrad, † 1471), то две 
другие фигуры с большой долей вероятности могут изображать дво-
их других чешских королей: по середине Владислава Ягеллонского 
(† 1516), а слева – Людовика Ягеллонского († 1526). Король Владис-
лав Ягеллонский может быть изображен и в сцене Соломон и царица 
Савская25. Людовика Ягеллонского, в чье правление в Праге создава-
лась Бивлия Руска, можем, вероятно, узнать в лице молодого Соло-
мона иллюстрации Суд Соломона26 или на иллюстрации Помазание 

21 VOIT, Petr. Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první polo-
viny 16. století. In Documenta Pragensia, vol. 29, 2010, s. 389–457.

22 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. 
Bd. 3. Die Prager Druckerei von Francisk Skorina. Baden-Baden, 1998, s. 51.

23 Там же, s. 77.
24 Там же, s. 235.
25 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. 

Bd. 3, s. 91 & 119.
26 Там же, s. 63.
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Давида – в молодом человеке, преклоняющемся перед Самуилом, 
физиогномия которого в свою очередь напоминает римского папу 
Юлия II27. Широкое лицо Самсона может указывать на польского 
короля Сигизмунда I28. Правомерен также вопрос, не напоминает ли 
вид Осады Иерусалима29 Новый город Пражский с бенедиктинским 
Эммаусским монастырем посередине.

В создании Бивлии Руской Скорина принял участие не только как 
переводчик, но и как автор единой типографической и художествен-
ной конструкции. Он должен был давать довольно подробные ин-
струкции рисовальщикам инициалов, декора и иллюстраций. Сейчас 
трудно судить, произошла ли портретная актуализация по его же-
ланию, чтобы таким образом получила выражение благодарность за 
предоставленную возможность трудиться в Праге, или же визуальную 
актуализацию по своему усмотрению инициировали сами художники 
(из сказанного ранее следует мое мнение, что сотрудники Скорины 
были тесно связанны с чешскими реалиями). Вычурно детальная про-
рисовка лиц, которая в типизированной библейской иллюстрации тех 
времен отнюдь не была повседневной, контрастирует, однако, с ано-
малией, наблюдаемой в четырех других иллюстрациях: дьявол сечет 
Иова шуицей (Бичевание Иова)30, и той же самой рукой пророк Са-
муил помазует Давида (Помазание Давида)31, король Давид играет на 
арфе (Давид перед киотом)32 или производится сбор колосьев (Руфь 
в поле)33. До сих пор данную аномалию объясняют за счет ошибки, 
допущенной резчиком при копировании рисунка. Такое объяснение 

27 Там же, s. 63; ПАЛКАЎНІЧЭНКА, Мікалай. Францыск Скарына і Альбрэхт Дзюрэр. 
In Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжна-
роднага кангрэса беларусістаў (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снежня 2000 г.). Мiнск, 2001, 
с. 36.

28 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3, 
s. 169; ПАЛКАЎНІЧЭНКА, Мікалай. Францыск Скарына і Альбрэхт Дзюрэр, с. 36.

29 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 
3, s. 119.

30 Там же, s. 51.
31 Там же, s. 119.
32 Там же, s. 119.
33 Там же, s. 247.
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нам не представляется убедительным. Скорее всего, художник играл с 
читательской фантазией, в конце концов, то же самое мы наблюдаем 
несколько позже в еврейской Аггаде 1526 г., где в группу израильтян, 
выведенных Моисеем из Египта, затесался кардинал34.

Иллюстративный цикл Бивлии Руской, состоящий в общей слож-
ности из 38 клише, показывает, что над их созданием трудилось 
несколько рисовальщиков, из 
которых, погрузившись в среду 
пражской христианской и ев-
рейской типографии, мы в со-
стоянии достаточно уверенно 
идентифицировать по крайней 
мере одного. Этого художника, 
которому свойственна универ-
сальная направленность, называ-
ем Мастером IP (1514–1535)35. 
Впервые он появляется как тво-
рец, изобразив декоративное 
обрамление, рамку, в еврейском 
Пятикнижии 1514–151836. Од-
нако монограмму, состоящую из 
сросшихся букв IP, мы обнару-
живаем только в 1516 г. на сигнете книгопечатника Микулаша Конача 
в Zrcadlо múdrosti псевдо-Кирилла Иерусалимского37.

В 1517 г. Скорина смог неповторимым образом использовать те-
матическую и жанровую разносторонность, свидетельствующую о 
принадлежности мастера к хорошо обученному ателье. У Мастера IP 

34 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 
Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 146–147.

35 Там же, p. 139–141.
36 SIXTOVÁ, Olga. The Beginnings of Prague Hebrew Typography 1512–1569, p. 85 & 

132.
37 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 

Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 138.

ИЛ. 1. Cyrillus de Quidenon. Zrcadlo 
Mudrosti... Praha, Mikuláš Konáč z Hodíško-
va, 1516, fol. X8b сигнет печатника
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он заказал собственный портрет и трижды поместил его в Бивлии Ру-
ской38. Таким образом, впервые в своей истории европейская книга 
обрела портретную иллюстрацию своего создателя. Прецедент воз-
можно усмотреть, пожалуй, только в портретном сигнете майнцского 
книгопечатника Петера Шёффера. Помещение портрета частного 

лица в Библии, беспрецедентное 
для той эпохи, мы можем, пожа-
луй, объяснять гуманистической 
секуляризационной тенденцией, 
которую двенадцать лет спустя 
в игриво-декоративном обрам-
лении своей Чешской Библии 
похожим образом развил Павел 
Северин. Весьма реалистически 
интерпретированный, Скорина 
изображает ученого, сидящего в 
рабочем кабинете за писчей ка-
федрой. Помещение заполнено 
научными предметами повсед-
невной необходимости (книги, 
армиллярная сфера, медицин-
ские колбы, песочные часы). На 
первом плане изображены сим-
волические предметы (два лу-

кошка, пчела, свеча). Значение этих деталей, на наш взгляд, не нужно 
переоценивать39, так как реципиент – грамотный читатель среднего 
сословия  – воспринимал эти символы как элементы христианской 
аллегории (знания, которые нужно собирать и старательно перено-
сить, просвещают и культивируют общество). Тексты, помещенные 
на двух щитках вверху и внизу иллюстрации, не помогают идентифи-

38 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. 
Bd. 3, s. 77 & 119.

39 АГIЕВIЧ, Уладзімір. Сiмволiка гравюры Скарыны. Мiнск, 1999, с. 147–165.

ИЛ. 2. [Бивлия руска] Книга Исуса 
Сирахова. Прага, [Печатник скоринов-
ской библии], 5. XII. 1517, fol. 82a Портрет 
Скорины
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цировать рисовальщика и резчика. Однако изображение двух львят, 
держащих в лапах геральдические щиты, несомненно, отсылает нас 
к титульному окаймлению еврейского Пятикнижия 1514–1518 
г., а тонкая прорисовка лица Скорины указывает на сигнет Конача 
1516  г. А если иллюстрацию действительно рисовал Мастер IP, то 
монограмма MZ, введенная в портретное изображение при переи-
здании, должна обозначать резца (разумеется, если верно предполо-
жение, что мы имеем дело с авторским клеймом).

Тот же самый график создал для Бивлии Руской еще несколько 
рисунков, но с уверенностью мы можем здесь говорить лишь о двух 
иллюстрациях: Христос и невеста и Благословление40. На второй ил-
люстрации видим молодого человека, молящегося на коленях перед 
Христом. Сомнительно, чтобы молодой человек, облаченный в ризу 
ученого, представлял царя Соломона, как это утверждается41. Ото-
ждествление художника с Мастером IP вместе с заметной полнотой 
лица изображаемого персонажа скорее свидетельствует, что и здесь 
перед нами предстает Скорина, хотя и в беглой обработке. Лицо Хри-
ста изображено, наоборот, с подробной и усердной прорисовкой.

Аналогия с тушеванием пространства в наиболее ранних клише 
Павла Северина подсказывает, что окончательное подобие портре-
ту Скорины придал резец, для обозначения которого используем не 
спорную монограмму, а название Мастер утонченного штриха (иных 
примеров использования монограммы MZ ни в христианской, ни в 
еврейской, ни в скориновской графике найти не удалось). Начало де-
ятельности Мастера утонченного штриха (1517–1535)42, характе-
ризующегося стилистической зрелостью и примечательным ростом 
фигуралистических навыков, связано с подготовкой скориновской Би-
блии, для которой он вырезал не только портрет книгопечатника, но и 

40 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. 
Bd. 5. Die Druckerei von Francisk Skorina in Wilna. Baden-Baden, 1999, s. 101 & 109; 
Франциск Скорина и его время, с. 259–260 и 550.

41 Франциск Скорина и его время, с. 260.
42 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 

Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 141–143.
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остальные 35 клише. У большин-
ства из них одинаковый размер 
(приблизительно 105×105 мм). 
Некоторые наши предшествен-
ники усматривали между ними 
определенные качественные от-
личия, однако помимо приведен-
ных выше аргументов мы долж-
ны также учесть, что ксилографы 
были художниками-репродук-
ционистами. Всецело руковод-
ствуясь формальной стороной 
оригиналов, они передавали за-
мысел графиков, отличавшихся 
друг от друга как образованием, 
так и навыками работы.

Поскольку Скорина успел 
издать в Праге лишь 23 библей-
ские книги, их художественный 
материал не отличается мас-
штабностью. Из 38 единиц 30% 
включено непосредственно в 
текст и носит предметно-дидак-
тический характер. Остальные 
70% – это титульные гравюры с 
нарративно-экспонированным 
содержанием. В то время как 
первая группа гравюр восходит 
к заграничным источникам, 
многие произведения второй 
группы отклоняются от тради-
ционных изобразительных схем 
Вульгаты. Поэтому данный цикл 
занимает значительное, хотя 

ИЛ. 3. [Бивлия руска] Книга Второ-
законие. Прага, [Печатник скориновской 
библии], 1519, fol. 1a Моисей навчает людей 
Израилевых Второга закону

ИЛ. 4. Luther, Martin. Kazanij we-
lebneho a nabožneho otcze Marti-
na Luthera... Praha, [tiskl Pavel Severýn 
z Kapí Hory], 9. XI. 1520, fol. a1b Лютер со 
слушателями у стола
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пока и абсолютно недооцененное место в истории чешской библей-
ской иллюстрации. Бивлия Руска стоит между Венецианской Библией 
1506 г. и Библией Павла Северина 1529 г. В отличие от венецианского 
почина, она делает больший акцент на деталь и реализм. С этим также 
связано тяготение к раннему ренессансу, благодаря которому Бивлия 
Руска резонировала с декором еврейского Пятикнижия 1514–1518 
гг. и севериновской Библией, иллюстрационный цикл которой был, 
однако, еще позднеготическим. Поскольку Бивлия Руска не предназ-
началась для чешской публики, ее художественно-декоративный аппа-
рат не мог оказать существенного влияния на графику местной книги. 
Наконец, ее художественный потенциал не был учтен даже в контек-
сте книжной культуры Великого княжества Литовского43.

После отъезда Скорины из Праги у Мастера утонченного штри-
ха начался долгий период сотрудничества с Павлом Северином 
(1520–1527)44. При этом очевидна связь формальных признаков 

43 Франциск Скорина и его время, с. 342.
44 VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, s. 248–251.

ИЛ. 5. [Бивлия руска] Книга Иисуса 
Навина. Прага, [Печатник скориновской би-
блии], 20. XII. 1518, fol. 1a Исус Навин ведеть 
людеи Iзраилевых чере[з] Iордан

ИЛ. 6. Luther, Martin. Doktor Mar-
tin Luther Pro kteru Pržisžinu Pa-
pežsky a geho nasledewnikuw (!) 
knijhy gest spalil... Praha, [u Pavla Se-
verýna z Kapí Hory], 28. VI. 1521, fol. B1a 
Лютер с четырьмя мужами жжет книги
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между библейскими изображениями Скорины и реформационными 
графиками Северина45. Имеем в виду трактовку фигур и особенно 
гравировки лиц, прежде всего глаз. Подобно Мастеру скориновско-
го декора, о котором еще будет речь впереди, Мастер утонченного 
штриха соблазнился заказами внепражских книгопечатников из 
среды чешских братьев: Павла Оливетского (1520–1524) и Йиржика 
Штирса (1523, 1524). После десятилетней паузы (во время которой 
его деятельность пока никак не засвидетельствована) Мастер утон-
ченного штриха вступил в среду еврейских издателей, которые зака-
зали у него кайму одной страницы для молитвенника Селихот 1535 г.

Второго ксилографа, принявшего участие над созданием иллю-
страционного цикла Бивлии Руской, мы отождествили с Мастером 
Нового завета (1497–1520)46. Первую работу этого художника-
фигуралиста можно видеть в новозаветном цикле, напечатанном 
утраквистским Печатником Пражской Библии в Новом завете 
1497/1498 гг. С 1507 г. мастер начал сотрудничать с утраквистским 
книгоиздателем Микулашем Коначем. Две его иллюстрации, а имен-
но Царь Давид и Генеалогическое древо Иисуса47, находятся в первой 
скориновской библейской книге Псалтырь 1517 г. Однако нельзя 
утверждать, что мастер выполнял прямой заказ. Генеалогическое дре-
во Христа представляет собой лишь копию, в мелочах отличную от 
оригинального клише из Нового завета 1497/1498 гг., а молящийся 
Давид мог появиться еще до 1507 г. по заказу Печатника Пражской 

45 VOIT, Petr. Česká a německá reformace v ilustraci české knihy první poloviny 16. sto-
letí. In In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy (edd. 
Kateřina Horníčková a Michal Šroněk). Praha, 2013, s. 149–150.

46 VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, s. 228–246.
47 ДЕЛЮГА, Вальдемар. Францыск Скарына і габрэйскія друкары ў Празе, с. 31; 

DELUGA, Waldemar. Sources latines de la gravure orthodox du XVIème et XVIIème siècles, 
s. 9; HLOBIL, Ivo. Knižní dřevořezy „Sv. Václav doprovázený dvěma anděly“ a zápas římské 
církve s českou reformací na Moravě kolem roku 1500. In Od gotiky k renesanci. Výtvarná 
kultura Moravy a Slezska 1400–1550. Sv. 3 Olomoucko (ed. Ivo Hlobil a Marek Perůtka). 
Olomouc, 1999, s. 24; NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in 
kyrillischer Schrift. Bd. 5, s. 41; Франциск Скорина и его время, с. 291–292. В. Делюга 
ошибочно предполагает, что Скорина переиздал оригинальное клише из Нового 
завета (1497/1498).
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ИЛ. 7. Новый завет. Прага, [Печатник ско-
риновской библии], 5. VIII. 1513, fol. a4a Генеа-
логическое древо Иисуса 

ИЛ. 8. [Бивлия руска] Псалтырь. 
Прага, [Печатник скориновской библии], 
8. VIII. 1517, fol. 1a Генеалогическое древо 
Иисуса

ИЛ. 9. Сиддур. Прага, [Консорциум ев-
рейских печатников], 1512, fol. 75a две по-
лоски с птицами

ИЛ. 10. Burleigh, Walter. Ziwotowee a 
mráwnaa Naučenije Mudrczuo przy-
rozených o mužuow Cztnostij oswi-
jeczených... Praha, Mikuláš Konáč z Hodíš-
kova, 1514, fol. A1a окаймление титульной 
страницы
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Библии. Какова бы ни была судьба этих двух клише в прошлом, после 
августа 1517 г. Скорина уже более не привлекал данного резчика к ра-
боте над Бивлией Руской. Однако, кажется, что Мастер Нового завета 
получил заказ на изготовление нескольких новозаветных иллюстра-
ций, которые были использованы, если мы не ошибаемся, в 1522 г. 
в Малой подорожной книжке. Мою догадку, что речь идет об удачной 
копии нюрнбергской графики, подтверждают Крещение в Иордане и 
Христос в храме48. Размышления о возможных контактах Скорины 
с Нюрнбергом приводят к выводу, что обе иллюстрации были пере-
изданы с оригинальных клише Liber chronicarum Гартмана Шеделя, 
однако не вызывает ни малейшего сомнения, что в действительности 
в вильнюсском издании 1522 г. – всего лишь их копии.

Большая часть 108 инициальных клише выглядят как гравюры 
по металлу, но в действительности мы имеем дело со специальной 
технологией, называемой ксилография белой линии49. Творцом ини-
циалов считаем так называемого Мастера бурлейского окаймления 
(1507–1527)50. Свое название он получил по клише, изготовленному 
по заказу книгоиздателя Микулаша Конача в 1514 г. для титульного 
листа антологии Вальтера Бурлея (Walter Burleigh) Životové a mravná 
naučenie mudrcuo51. Когда этот ксилограф осуществлял заказы Коначе 
(1507–1526) и еврейских книгоиздателей (1512–1527), интерес к его 
работам проявил и Скорина. Сотрудничество со Скориной заклю-
чалось в создании выразительных (в художественном и ксилографи-
ческом плане) белых инициалов на черном фоне с тонкими, но мало 
проработанными растительными и зооморфными орнаментами в 
стиле раннего ренессанса. Кроме того, гипотезу о контактах Скорины 
с Мастером бурлейского окаймления подкрепляет фрагмент полоски, 
где изображены Дева Мария и два короля. В Праге, насколько нам  

48 SCHEDEL, Hartmann. Liber chronicarum (germ.). Nürnberg, Anton Koberger, 1493, 
f. 95b; Франциск Скорина и его время, с. 395 и 550.

49 Франциск Скорина и его время, с. 344–347.
50  VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 

Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 126–130.
51  Там же, p. 128.
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ИЛ. 11. Etzlaub, Erhard. [Календарь на 1517 г.]. Nürnberg, Adam Dyon, [1516]. Лист 
с полосой
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известно, данная полоска шириной 21 мм не была использована. С 
ней мы встречаемся на титульном листе Акафиста живоносному гробу 
Господню, напечатанном около 1522 г. в Вильне52. Вполне вероятно, 
что около 1516 г. заставку перерисовал художник, создавший сю-
жетно схожую заставку шириной 27 мм для чешского однолистного 
календаря Этцлауба, изданного книгопечатней Адама Диона (Adam 

Dyon)53. После отъезда Скори-
ны из Праги Мастер бурлейского 
окаймления с конца второго деся-
тилетия XVI в. начал изготовлять 
белые инициалы на черном фоне 
более крупного размера, которые 
вырезались на основе более каче-
ственных рисунков. Такие кли-
ше он изготовлял не только для 
Микулаша Конача, но и по заказу 
Павла Оливетского54. Теме ини-
циальных клише в Бивлии Руской, 
в которых монограммы являются 
на самом деле эмблемами, посвя-
щена другая наша статья55.

Исключительное место в ти-
пографической целостности Бив-
лии Руской занимают 21 клише 
декоративных полосок (по-рус-

52 DELUGA, Waldemar. Źrodla i inspirace ilustraci drzeworytniczych do wydań Franci-
szka Skoryny, s. 19; NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in 
kyrillischer Schrift. Bd. 5, s. 96. В. Делюга связывает возникновение этой заставки 
либо с Нюрнбергом (из-за подобия с Liber chronicarum Шеделя), либо с контекстом 
чешской книжной графики.

53 VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, s. 195–196.
54 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 

Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 127.
55 VOIT, Petr. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky, 

s. 346–347, 349.

ИЛ. 12. Акафист гробу Господню. 
Вильнюс, [Франциск Скорина, ок. 1522], 
fol.  1a обрамление титульной страницы из 
четырех полосок
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ски неверно называемых виньетками)56. По нашему мнению, их со-
здал Мастер скориновского декора (1514–1526)57. Они принадлежат 
к самым выразительным и ярким проявлениям чешской графики в 
период, предшествующий изданию в 1529 г. Библии Северина. Ран-
ней работой упомянутого мастера можно считать архитектоническое 
обрамление в стиле раннего ренессанса еврейского Пятикнижия 
1514–1518 г.58 Некоторые детали обрамления и квадратные поля 
убедительно показывают, что графический материал для изготовле-
ния гравюры предоставил Мастер IP. Дело в том, что в его цикле, 
который Микулаш Конач использовал в Zrcadlо múdrosti 1516 г., 
обнаруживается аналогия с физиономией двух ангелочков, лезущих 
по гирлянде, с орнаментом под гирляндой, с львятами по сторонам 
и, наконец, с изломом крыльев несущих щиты ангелов59. Вальдемар 
Делюга в связи с обрамлением Пятикнижия обнаруживает подобие 
между ангелами, держащими сигнет еврейского книгопечатника Ко-
эна, и ангелами скориновской иллюстрации Изображение киота60. 
Монограмму М, помещенную под благословляющей рукой сигнета 
Коэна, он интерпретирует как вероятное клеймо Мастера скоринов-
ского декора, однако нельзя исключить возможность, что буква соот-
носится с личностью какого-нибудь книгопечатника. Однако Делю-
га отнес монограмму к изготовителю обрамления, поддавшись при 
этом фантазии, будто данный знак можно отождествить с монограм-
мой MZ на великолепном портрете Скорины, о котором уже была 
речь. Атрибуцию Делюги не считаем правдоподобной61. По моему 

56 Франциск Скорина и его время, с. 278–279.
57 VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, s. 180–181; VOIT, Petr. Or-

namentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th Century as a 
Part of Bohemian Book Design, p. 131–139.

58 SIXTOVÁ, Olga. The Beginnings of Prague Hebrew Typography 1512–1569, p. 85 & 132.
59 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 

Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 133.
60 DELUGA, Waldemar. Sources latines de la gravure orthodox du XVIème et XVIIème siècles, 

s. 10–11; NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer 
Schrift. Bd. 3, s. 197; Франциск Скорина и его время, с. 337.

61 ДЕЛЮГА, Вальдемар. Францыск Скарына і габрэйскія друкары ў Празе, с. 30; 
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ИЛ. 13. [Бивлия руска] Книга Премудрости Божией. Прага, [Печатник 
скориновской библии], 1518. Окончание предисловия с полоской Мастера скориновского 
декора (вверху) и заставкой, возможно, Мастера IP (внизу)
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ИЛ. 14. Пятикнижие. Прага, Гершом Коэн [и консорциум еврейских печатников], 
1514–1518, fol. [1a] обрамление листа с сигнетом печатника Коэна
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мнению, мы можем быть уверены лишь в том, что оба произведения, 
обрамление Пятикнижия и портрет Скорины, принадлежат кисти 
того же самого художника, т.е. Мастеру IP. После создания обрамле-
ния и приостановки изготовления первого еврейского Пятикнижия 
этот Мастер скориновского декора был связан со Скориной. Может 
быть, оба протагониста познакомились в среде Еврейского города 
Пражского, с которым Скорина поддерживал контакты по меньшей 
мере на консультативно-филологическом уровне62.

Таким образом, новое художественное видение впервые застигло 
пражскую книжную графику еще до того, как в Праге обосновался 
Скорина, однако тогда (в 1514 г.) оно лишь слегка коснулось титуль-
ных страниц63. Скорина же прибыл в Прагу из Кракова и Падуи, 
прекрасно владея комплексным типографическим каноном эпохи 
раннего ренессанса. Вероятно, по прямым подсказкам заказчика или 
по образцам итальянских инкунабул и палеотипов Мастер скоринов-
ского декора посредством ксилографической техники белой линии 
создал для Бивлии Руской короткие узкие полоски, многие из кото-
рых Скорина еще долго использовал, обосновавшись в Вильнюсе. Де-
коративные элементы не заменяли непрерывную полоску, обычную 
для окаймления настенных однолистных календарей начала XVI в. 
Полосы приобретают характер фриза, центральный мотив которого 
по мере удаления к краям зеркально отражается. Центральный мо-
тив представляли ваза, цветы, маскарон или орнаментальный щит, а 

DELUGA, Waldemar. Sources latines de la gravure orthodox du XVIème et XVIIème siècles, 
s. 10–11; HLOBIL, Ivo. Knižní dřevořezy „Sv. Václav doprovázený dvěma anděly“ a zápas 
římské církve s  českou reformací na Moravě kolem roku 1500, s. 531–537. В 2001  г. 
В. Делюга смягчил свое мнение о тождестве монограмм M и MZ в пользу иной 
гипотезы, указывающей на художественную взаимосвязь с гравюрой св. Вячеслава в 
Оломоуцкой псалтыри 1499 г. Однако автором этой гравюры является швейцарский 
график и живописец Ханс Фрис (Hans Fries – HF), который в чешских землях никог-
да не работал.

62 ШУПА, Cяргей. Гэбрайскiя элемэнты ў праскiх выданьнях Францiшка Скарыны. In 
Запiсы Беларускага iнстытуту навукi й мастацтва, № 21. Нью-Ёрк, 1994, с. 69–71.

63 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 
Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 128.
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периферийный декор – вегетационно насыщенный и изогнутый бук-
вой S стебель или динамически профилированные тела дельфинов. 
Таким образом, осмысленный фриз, у нас до тех пор не известный, 
в одиннадцати библейских книгах обрел эстетическую функцию. На 
страницах Библии он украшал не только заголовки, но подобающим 
образом пронизывал весь книжный набор, и потому стал важным 
визуализирующим и ритмизирующим средством, неотъемлемой со-
ставной частью скориновского типографического замысла.

Декоративная составляющая достигла своего апогея в обрамлении 
(состоящем из четырех частей) главной титульной страницы (Книга 
Бытие, 1519)64. Продуманная концепция окаймления, пронизанная  

64 Франциск Скорина и его время, с. 533–534; NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkata-
log der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3, s. 179.

ИЛ. 16. [Бивлия руска] Книга Бы-
тие. Прага, [Печатник скориновской 
библии], 1519, fol. 1a главная титульная 
страница

ИЛ. 15. Luther, Martin. Wo Vsta-
nowenije Služebnijkuow Cyrkwe 
Slowuotne... Praha, [Pavel Severin z Kapí 
Hory], 22. XII. 1523, fol. A1a титульная 
страница 
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парными листьями (организованными вертикально или в плоскости), 
принадлежит к числу самых лучших имитаций заграничного декора 
Ягеллонского книгопечатания в чешских землях эпохи раннего ре-
нессанса. Мелкие белые точки, использованные также во фризовых 
полосах Бивлии Руской, были повторно употреблены Мастером скори-
новского декора позднее, в течение 1521–1526 гг., при осуществлении 
иных заказов65. В композиции окаймления особое место занимают 
три щита. Принято считать, что нижний слева с солнечным затмени-
ем – не типографский, не издательский сигнет Скорины, но одна из 
трех эмблем с христологическим значением66. Вправо от него находит-
ся знак, напоминающий букву Т с прибавленной к основанию про-
писной буквой «дельта»67. Этот знак нам известен также по иллю-
страциям библейских книг Исход и Левит (обе 1519 г.), его мы видим 
на воинских флагах гравюры Израилевы полки у храма68, и, наконец, 
на портрете Скорины 1517 г. Здесь упомянутые знаки дополняет еще 
один символ69, убедительное объяснение которому недавно дал Сер-
гей Темчин70. Знак имеет религиозное значение, не вполне удобное по 
отношению к евреям, обозначая голгофский крест над ветхозаветной 

65 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 
Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 135.

66 VOIT, Petr. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky, 
s. 348.

67 Франциск Скорина и его время, с. 331; VOIT, Petr. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské 
jako součást české knižní grafiky, s. 348–349.

68 Франциск Скорина и его время, с. 340; NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog 
der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 3, s.  223. Изображенную на флагах символику 
исследователи пытались объяснить, исходя из русских реалий. Для нужд будущей де-
шифровки геральдических элементов мы можем предложить следующие соображе-
ния: буква W (внизу слева) была обычным инициальным знаком короля Владислава 
Ягеллонского, «двуглавый орел» (внизу по середине) мог представлять из себя знак 
немецкого императора, а «звезда Давида» (наверху слева) была обычным символом 
пражского Еврейского города. Остальные элементы не имеют ничего общего как с 
чешской земской геральдикой, так и с личной геральдикой чешской аристократии.

69 VOIT, Petr. Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky, 
s. 348–349.

70 ТЕМЧИН, Сергей. Голгофский крест над ветхозаветной скинией на гравюрном 
портрете Франциска Скорины. In Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir 
raštijos tradicijos. Vilnius, 2009, s. 163–164.
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скинией, иначе говоря – победу Нового завета над Ветхим. Таким 
образом Скорина демонстрировал, что отдельно изданные в Праге 
старозаветные книги, за которыми последуют книги Нового Завета, 
создают библейское целое двух теологически разных частей.

После переезда основного заказчика в Вильну Мастер скоринов-
ского декора не получил от евреев новых заказов, ибо издатели еврей-
ских книг стали склонны к реанимации ранее приобретенного деко-
ра. Поэтому в конце 1520 г. Мастер скориновского декора примкнул 
к представителям чешско-братского книгопечатания, Павлу Оли-
ветскому (в 1522 г.) и Йиржику Штирсе, и продолжил ксилографию 
белой линии при создании титульных и страничных обрамлений, 
каемок и, вероятно, буквенных клише. Некоторые орнаментальные 
окружности литомышльского декора воспроизводятся по фризовым 
полосам скориновской Библии71. Последняя работа, увидевшая свет 
в Литомышле, датируется 1526 г. Полагаем, что тогда этого мастера 
наняла родня Гершома Коэна в связи с подготовкой Аггады. Позднее 
следы Мастера скориновского декора исчезают.

Некоторые из упомянутых выше художников создали для Бив-
лии Руской также четыре прямоугольные фигуральные заставки72. 
Самая ранняя была создана для Псалтыри 1517 г. и представляет 
мужскую и женскую головы на туловищах фантастического животно-
го73. Острый контраст белого изображения на черном фоне приво-
дит к мысли, что резцом мог быть Мастер бурлейского окаймления. 
Позже она как позднеготический анахронизм уже более не использо-
валась. Другие клише Скорина получил в декабре 1517 г.74 Реализм 
рисунка, с которым изображены две демонические мужские фигуры 
(дикие люди), держащие геральдические щиты, напоминают работу 
ателье Лукаса Кранаха младшего. Может быть, что автором, нарисо-
вавшим эту виньетку, был пражский Мастер IP. К январю 1518 г. в  

71 VOIT, Petr. Ornamentation of Prague Hebrew Books during the first Half of the 16th 
Century as a Part of Bohemian Book Design, p. 134.

72 Франциск Скорина и его время, с. 330–331.
73 NEMIROVSKIJ, Jevgenij Lvovič. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. 

Bd. 3, s. 41.
74 Там же, s. 77d.
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распоряжении Скорины оказалась следующая заставка с двумя пут-
ти75, которую с некоторым колебанием можно приписать тому же 
самому художнику. Четвертая заставка была напечатана в декабре 
1518  г.76 На ней изображены две громоздкие, неуклюжие и небла-
говидно выглядящие «русалки». Ксилографический ductus этой за-
ставки соответствует Мастеру утонченного штриха.
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вюры Францыска Скарыны / [сост. Л. Баразна]. Miнск, 1972, с. 51.

Ил. 14. Пятикнижие. Прага, Гершом Коэн [и консорциум еврейских печатников], 
1514–1518, fol. [1a] обрамление листа с сигнетом печатника Коэна. Репродукция 
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Hlawy Kralowstwi Cžeského Martin Lutter v Wittmberce. Praha, [Pavel Severin z Kapí 
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NAUJI DUOMENYS APIE PRANCIŠKAUS SKORINOS 
VEIKLĄ PRAHOJE (1517–1519) 77 

Petr Voit
S a n t r a u k a

Pranciškaus Skorinos leidybinė veikla Prahoje susijusi su čekų Jogailaičių epochos kny-
gos kultūra. Todėl natūralu šį Skorinos veiklos periodą nagrinėti XVI a. pradžios Prahos 
krikščioniškos ir žydiškos spaudos kontekste, konkrečiai – Prahos inkunabulų ir paleotipų 
iliustracijų kontekste.

Šiuolaikiniai čekų bibliografai laikosi nuomonės, kad XV a. pabaigoje Prahoje veikė 
trys spaustuvės. Tačiau tipografinės medžiagos (t. y. šrifto, inicialų, iliustracijų klišių) 
analizė, taip pat anoniminių spaustuvininkų veiklos eiliškumo fiksavimas liudija, kad 
Prahos senamiestyje realiai galėjo funkcionuoti tik viena spaustuvė. Manau, kad ji pri-
klausė senamiesčio patricijui pirkliui Severinui (Severin). Apie jo vaidmenį knygos kul-
tūroje mums žinoma tik tai, kad jis buvo vienas iš Prahos Biblijos leidybos iniciatorių. 

77 Straipsnis parengtas vykdant Karlovo universiteto mokslinių disciplinų vystymosi programą 
Nr. P 12: Istorija tarpdiscipliniškumo perspektyvoje (programa Visuomenė, kultūra ir ko
munikacija čekų istorijoje).
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Tačiau jis buvo toks spaustuvininkas, kuris sėkmingai derino šviečiamąsias intencijas 
ir komercinius tikslus. Jo spaustuvės ilgalaikę spaudos tradiciją užtikrino sūnūs Pavelas 
Severinas ir Janas Severinas, kurie vertėsi leidyba iki pat 1545 m. Siekdamas sustiprinti 
monopoliją Severinas išnuomojo savo spaustuvę. Ją aprūpino visa reikalinga įranga, ir 
tai palengvino nuomininkams investicijų išlaidas ir nesėkmės atveju mažino nuostolį. 
Dažna nuomininkų kaita buvo ta aplinka, kurioje atsirado husitų-utrakvistų ir žydų kny-
gų spauda. Dėl silpnos vietinės skaitytojų auditorijos vietinę rinką stipriai veikė knygų 
importas iš Vokietijos ir Italijos.

Pirmas spėjamos spaustuvės nuomininkas 1488 m. tapo anoniminis Prahos Biblijos 
spaustuvininkas. Prastovos metu spaustuve naudojosi kitas anonimas, vadinamas Korandos 
spaustuvininku. Užfiksuotos jų spaudiniuose vienodos klišės lengvai paaiškinamos bendra 
darbo patalpa, kuri naujos nuomos metu atsilaisvindavo tik iš dalies. Prielaidą apie spaus-
tuvės nuomą papildomai patvirtina šrifto migracija.

Eidamas aukštas pareigas miesto valdyboje pirklys Severinas politiniais sumetimais ne-
turėjo palaikyti vien utrakvistų komercinius interesus. Visai įmanoma, kad jis išnuomojo 
spaustuvę ir žydams (1512 m. gruodis). 1515 m. antroje pusėje senamiesčio spaustuvėje 
galėjo būti išspausdinta antra judėjų maldyno Sidur laida. 1514–1518 m. spaustuvininkas 
Geršomas Kohenas (Geršom Kohen) galėjo čia užbaigti judėjų Penkiaknygės spausdinimą. 
Tačiau tikslių duomenų apie nuomininkus nėra.

Kitas po 1515 m. čekiškas leidinys, surinktas Prahos Biblijos spaustuvininko šriftu, 
datuojamas vėlyvu 1517 m. rudeniu. Būtent tada į Prahą atvažiavo vertėjas, daktaras ir 
leidėjas Pranciškus Skorina. Manytina, kad su Skorina buvo spaudmenų rinkėjas, mokėjęs 
bažnytinę slavų kalbą ir žinojęs kirilinį raštą. Kai atėjo laikas lieti raides, Skorinai paka-
ko išsinuomoti neveikiančią spaustuvę ir dirbti joje jis pakvietė vietinį amatininką, kurį 
mes vadiname Skorinos Biblijos spaustuvininku. Raidės buvo nulietos anksčiau ir už Prahos 
ribų, nes vietiniai spaustuvininkai pirko matricas Vokietijoje.

Prielaidą, kad Rusėnų Biblijos spausdinimas lokalizuojamas toje pačioje erdvėje, kur 
vyko ir utrakvistų bei judėjų veikla, patvirtina iliustracijų klišių migracija. Kitas argumen-
tas grindžiamas Naujojo Testamento meistro veikla. Šis meistras 1514 m. raižė ornamentą 
žydų Penkiaknygei, o po dvejų metų dirbo su Rusėnų Biblijos ornamentika. Skorinai išvy-
kus iš Prahos, Naujojo Testamento meistras dirbo su kitais Prahos spaustuvininkais (Pavel 
Olivetský ir Jiřík Štyrsa). Trečias argumentas – tai paties pirklio Severino sūnaus Pavelo 
asmenybės bruožai, dėl kurių Skorina buvo priverstas nutraukti nuomos sutartį.

Tyrinėjant XVI a. pradžios Prahos spaustuvininkų knygų ornamentiką paaiškėjo, kad 
atsirado naujas čekų ksilografijos centras, kuriam būdingi du bruožai – menininkų kūry-
bos suskirstymas į ilgamečius etapus ir bendradarbiavimas su keliomis spaustuvėmis, ne-
paisant jų konfesinės priklausomybės. 

Būdinga tai, kad skirtinguose Prahos leidiniuose, taip pat Rusėnų Biblijoje, galima ap-
tikti kelių meistrų puošybos klišes. Leidinių užsakovai iš skirtingos etnolingvistinės aplin-
kos išėjusiems raižytojams nusakė tik idėjinę koncepciją. Be to, savitų meninių ir amato 
įgūdžių formavimąsi Prahoje veikė vokiečių, ypač Niurnbergo miesto, meno kultūra. Por-
tretų aktualizacija Skorinos Rusėnų Biblijoje konkrečiai nušviečia vokiečių meninę įtaką. 
Pavyzdžiui, iliustracijoje Disputas realistiškai pavaizduoti personažai gali būti tapatinami 
su Prahos universiteto aplinka, utrakvistų konsistorija, senamiesčio Tarybos ar žydų geto 
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nariais. Iliustracijoje Mozė tautos priešakyje pirmoje eilėje išskiriami čekų karalių portretai 
ir t. t. Ar tokią portretų aktualizaciją inicijavo pats Skorina, dėkodamas už galimybę dirbti 
Prahoje, at tai buvo menininkų saviraiškos atspindys – dabar galima tik spėlioti.

Iš kelių menininkų, dirbusių prie Rusėnų Biblijos iliustravimo, mes galime tiksliai 
identifikuoti Meistro IP braižą. Šiam meistrui priklauso ornamentuotas 1514–1518 m. 
Penkiaknygės rėmelis, 1516 m. Mikulašo Konačo leidinyje Zrcadlо múdrosti aptiktas jo si-
gnetas iš dviejų susiliejusių raidžių IP. O 1517 m. Skorina užsakė Meistrui IP savo portretą. 
Dviejų liūtukų, laikančių heraldinius skydus, vaizdavimas portrete yra nuoroda į puošnų 
1514–1518 m. Penkiaknygės antraštinio lapo įrėminimą. Skorinos Rusėnų Biblijoje yra ir 
kitų Meistro IP iliustracijų, vienoje iš jų (Palaiminimas) mes taip pat galime kalbėti apie 
Skorinos pavaizdavimą. Kitam raižytojui, Subtilaus brūkšnio meistrui (1517–1535), pri-
klauso Rusėnų Biblijos 35 klišės. Skorinai išvažiavus iš Prahos, Subtilaus brūkšnio meistras 
pratęsė darbą husitų ir žydų leidybiniuose projektuose. Dar vienas raižytojas, prisidėjęs 
prie Rusėnų Biblijos iliustravimo, buvo Naujojo Testamento meistras (1497–1520). 108 
inicialų gamyba buvo pavesta raižytojui, vadinamam „Burleghovy“ įrėminimo meistru 
(1507–1527). O Skorinos dekoro meistras (1514–1526) atliko 21 ornamentuotų juoste-
lių raižymą. Meistriškai išraižytas ir originaliai panaudotas teksto skirstymui šis puošybos 
elementas įgavo estetinę funkciją ir tapo savitu besikuriančios Prahos spaudos elementu.

Meninė Skorinos Rusėnų Biblijos medžiaga susideda iš dviejų dalių. Viena dalis sudaro 
apie trečdalį visos medžiagos, ji yra dalykinio didaktinio pobūdžio ir kildinama iš užsienio 
šaltinių. Kita dalis – tai eksponuoto pasakojamojo turinio antraštinės graviūros, kurios nu-
krypsta nuo tradicinių Vulgatos motyvų. Šis ciklas yra mažai tyrinėtas, nors yra vertingas 
čekiškos Biblijos iliustracijos istorijos šaltinis. 

NEW MATERIALS ON FRANCYSK SKARYNA’S  
ACTIVITIES IN PRAGUE (1517–1519) 

Petr Voit
S u m m a r y

The aim of the article is to provide information on genesis of Ruthenian Bible by Francysk 
Skaryna, printed in Prague in the 16th c. in the context of Prague Christian and Hebrew 
publications. This article is a result of research on Czech books from the Jagellonian period 
carried out during the last decade. The main attention in this research is given to the fonts, 
decorations, illustrations, publishing policy and audience of these publications.  Research 
reveals influence of Prague Jagellonians on the genesis of Ruthenian Bible. 
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Nauji duomenys apie  
Vilniaus universiteto bibliotekos  

kirilikos leidinių kolekciją (1525–1839)

Vilniaus universiteto bibliotekos senųjų kirilikos knygų kolekcija egzistuoja pusantro 
šimto metų. Sukauptos kolekcijoje knygos yra vertinga senosios Lietuvos knygos kul-
tūros dalis. Dėl didelio defektinių egzempliorių skaičiaus kolekcija ilgus metus buvo 
mažai žinoma ir nepakankamai prieinama skaitytojams. 2012–2013 m., pasitelkiant 
naujausius kirilikos spaudos tyrinėjimus, Vilniaus universiteto bibliotekoje buvo atliktas 
išsamus mokslinis kolekcijos aprašymas ir išleistas naujas katalogas. Atlikto aprašymo 
rezultatai šiandien leidžia ne tik atnaujinti kiekybinius kolekcijos duomenis, bet ir nau-
jai apibūdinti jos ypatumus bei vertę senosios Lietuvos kultūros tyrinėjimų kontekste. 
Straipsnyje įvairiais aspektais nagrinėjama kirilikos knygų kolekcijos sudėtis ir prove-
niencijos. Taip pat detaliai analizuojami penki unikalūs Vilniaus, Supraslės, Kijevo ir 
Černigovo spaustuvių XVII–XVIII a. kirilikos leidiniai, kurie iki šiol nebuvo žinomi bi-
bliografams. Straipsnį papildo priedas, kuriame pristatomos aštuonios knygos, įtrauktos 
į kolekciją 2014 m. ir nepatekusios į tais pačiais metais išliestą kirilikos katalogą.

R e i k š m i n i a i  ž o d ž i a i: kirilika, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Vilniaus vie-
šoji biblioteka, knygos kultūra, proveniencijos

ĮVADAS

Šiandien Lietuvos bibliotekose, muziejuose bei archyvuose saugomas 
tam tikras skaičius kolekcijų, iki šiol neturinčių išsamaus aprašymo ir 
dėl to nepatenkančių į mokslinę apyvartą. Tai pasakytina ir apie priva-
čias, ir apie institucines kolekcijas bei rinkinius, ir apie kitakalbės Lie-
tuvos spaudos paveldą. Kolekcijų aprašymas bei viešinimas yra svarbi 
atminties institucijų pareiga ir veiklos kryptis.
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2013 metais Vilniaus universiteto biblioteka (toliau – VUB) išleido 
senųjų kirilikos spaudinių kolekcijos katalogą1. Jame išsamiai aprašyta 
seniausia ir didžiausia Lietuvoje kirilikos knygų kolekcija, kuri buvo su-
rinkta XIX a. antroje pusėje Vilniaus viešojoje bibliotekoje (veikė 1867–
1915). Straipsnio tikslas yra pateikti naują informaciją ir apibūdinti 
kolekcijos kaip knygos paminklo ypatumus. Remiantis atlikto tyrimo 
rezultatais straipsnyje atnaujinami duomenys apie kirilikos kolekcijos 
sudėtį – t. y. pristatomas knygų suskirstymas pagal spaustuves ir leidimo 
datas, kartu aptariant jų tematiką ir priklausomybę tam tikrai spaudos 
tradicijai. Taip pat apibūdinama socialinė knygų savininkų padėtis ir 
pateikiami keli iššifruoti tyrimo metu įrašai, turintys įdomios istorinės 
informacijos. Dar vienas iki šiol nežinomas kolekcijos ypatumas – tai 
saugomi unikalūs jos egzemplioriai. Straipsnyje bus išsamiai apibūdin-
tos penkios unikalios kirilikos knygos.

ISTORIOGRAFIJA

VUB kirilikos kolekcijai yra skirti trys XX a. skirtingų autorių darbai: 
du bibliografiniai aprašymai ir viena teminė apžvalga. Tarp tyrėjų ge-
riausiai yra žinomas išsamus 1908 m. Vilniaus viešosios bibliotekos bi-
bliografo ir kraštotyrininko Aleksandro Milovidovo (1864–po 1916)
kolekcijos aprašymas2, nors dalis jo išanalizuotų knygų seniai saugoma 
Maskvoje. Kirilikos knygų aprašymus A. Milovidovas papildė įvairiais 
faktais iš senosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) 
kultūros istorijos, todėl jo katalogas prilyginamas istoriniam šaltiniui. 
Taip pat A. Milovidovo katalogas vertingas dėl įžangoje pateiktos in-
formacijos apie XIX a. kolekcijos formavimo šaltinius ir asmenis, pri-
sidėjusius prie jos kūrimo.

1 Vilniaus universiteto bibliotekos kirilikos leidinių kolekcija, 1525–1839: katalogas / 
Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo 
rinkinių centras; sudarė Ina Kažuro. Vilnius, 2013. 471, [1] p. 

2 Описание славяно-русских старопечатных книг Виленской Публичной библиотеки, 
(1491–1800 гг.) / составил А. И. Миловидов. Вильна, 1908. 155, [1] с., 156–160 л.
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1963 m. Vilniaus universiteto studentė Marta Juškaitė savo dip-
lominiame darbe pristatė antrą kirilikos kolekcijos aprašymą3. Jos 
darbas buvo reikalingas, visų pirma, dėl įvykusių XX a. pirmoje pu-
sėje kolekcijos sudėties pakeitimų. Galimas daiktas, kad M. Juškaitės 
darbą inicijavo ir artėjantis rusų spaudos pradininko Ivano Fiodorovo 
400 metų veiklos jubiliejus, kuris buvo plačiai minimas visoje Sovietų 
Sąjungoje. Antrame kolekcijos aprašyme buvo mažiau knygų (166 pa-
vadinimai) nei A. Milovidovo kataloge (234 pavadinimai) ir dalis jų 
liko neidentifikuota. Šios aplinkybės neleido pateikti patikslintų duo-
menų apie kolekciją, todėl klausimas apie naują kolekcijos aprašymą 
ir toliau liko aktualus.

Kirilikos kolekcijos istoriografijoje yra ir teminė apžvalga4, kurios 
autorius – Vladas Abramavičius, dirbęs 1947–1965 m. Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėju. Jo apžvalga buvo 
išleista 1966 m. straipsnių rinkinyje, skirtame rusų spausdintinės kny-
gos 400 metų sukakčiai. Rinkinio autoriai (L. Vladimirovas, M. Jučas, 
A. Jovaiša ir kt.) gvildeno slaviškos raštijos tematiką Lietuvos istorijos 
kontekste. V. Abramavičius savo straipsnyje apžvelgė XV–XVIII a. ki-
rilikos ir graždankos knygas, saugomas Vilniaus bibliotekose, ir pristatė 
garsiausias Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus universiteto biblio-
tekų kirilikos ir graždankos retenybes. Straipsnio autorius palietė tik 
bendruosius VUB kirilikos kolekcijos bruožus, ir daug svarbios infor-
macijos apie šį rinkinį liko neatskleista.

Apibendrinamai galima teigti, kad poreikis atlikti naują VUB kirili-
kos kolekcijos tyrimą yra seniai pribrendęs, nes vienos dalies knygų (iš 
A. Milovidovo katalogo) kolekcijoje seniai nebėra, o tarp kitų knygų  
(iš M. Juškaitės bibliografinės rodyklės) pasitaiko nemažai egzemplio-
rių, reikalaujančių naujos atribucijos.

3 JUŠKAITĖ, Marta. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto mokslinės bibliotekos 
kiriliškųjų knygų rinkinys (leidinių iki 1800 m. bibliografijos rodyklė): diplominis darbas. 
Vilnius, 1963. Mokslinis vadovas Nojus Feigelmanas. 

4 ABRAMAVIČIUS, Vladas. Senoji XV–XVIII a. rusų knyga Vilniaus bibliotekose. Iš Rusų 
knygų spausdinimo pradžia ir Lietuva. Bibliotekininkystė ir bibliografija, t. III, Vilnius: 
Mintis, 1966, p. 161–187.
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KOLEKCIJOS KILMĖ

Siekiant geriau suprasti kolekcijos sudėties ypatumus, būtina žinoti pa-
grindinius formavimo šaltinius. VUB kirilikos kolekcija ypatinga tuo, 
kad dauguma knygų buvo gautos iš kitų institucinių bibliotekų. Rinki-
nio pagrindą sudaro Vilniaus viešosios bibliotekos kolekcija. Nuo pat 
pirmųjų veiklos dienų iki 1915 m. evakuacijos į Rusiją Vilniaus vie-
šojoje bibliotekoje slaviškų knygų kolekcijos rinkimui buvo skiriamas 
ypatingas dėmesys. Kolekcijos likimas rūpėjo ne tik bibliotekininkams, 
bet ir aukštojo rango Šiaurės Vakarų krašto valdininkams (tokiems kaip 
I. Kornilovas, P. Batiuškovas ir kt.). Taip pat 1867 m. kreiptasi pagalbos 
į plačiąją visuomenę: „...bibliotekos vadovybė nuolankiai prašo visus, 
palaikančius rusų tautybės atnaujinimą šiame krašte, prisidėti renkant 
šiuos vertingus vietinio rusų gyvenimo paminklus.“5 Ši citata atsklei-
džia, kad tuometinėje visuomenėje kolekcijos kūrimas buvo suvokiamas 
kaip politinė priemonė. Visgi visų pastangų rezultatas buvo gana kuk-
lus. Tuo metu, kai dviejų Rusijos sostinių bibliotekose kirilikos knygų 
skaičius peržengė tūkstantį egzempliorių, Vilniuje kolekcijos apimtis 
XX a. pradžioje sudarė vos 250 egzempliorių. Vis dėlto Vilniaus kirili-
kos kolekcija nestokojo vertingų leidinių, ir susipažinti su kirilikos rari-
tetais į Lietuvą atvykdavo žymūs rusų bibliografai.

Istorinės aplinkybės lėmė, kad XX a. kolekcija pasipildė knygomis 
dar iš trijų bibliotekų. Tyrimo metu pagal nuosavybės ženklus nusta-
tytos 5 knygos iš Stepono Batoro universiteto bibliotekos, 18 knygų 
iš Kauno universiteto bibliotekos ir 53 knygos iš Maskvos valstybinės 
V. Lenino bibliotekos. Pagal VUB archyvinę dokumentaciją6 išsiaiškin-
ta, kad kai kurios kirilikos knygos buvo perduotos iš Maskvos vietoj 
Vilniaus viešosios bibliotekos retenybių, saugomų ten nuo 1915 metų.

5 Краткий отчет о Виленской публичной библиотеке. Вильна, 1867, c. 9.
6 Акт передачи старопечатных славянских книг [rankraštis]. Москва, 1956. VUB Rank-

raščių skyrius, F47–1504, lap. 11.
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KOLEKCIJOS SUDĖTIS, TEMATIKA  
IR UNIKALŪS EGZEMPLIORIAI

Dabartinėje VUB kirilikos knygų kolekcijoje yra 265 leidiniai7  
(371 egz.), iš jų 179 knygos priklausė Vilniaus viešajai bibliotekai. Chro-
nologinės kolekcijos ribos yra 1525–1839 metai. Jų pratęsimą iki 1839 m. 
lėmė siekis rinkti visas kirilikos knygas, išleistas iki Vilniaus bazilijonų 
spaustuvės, spausdinusios knygas kirilikos šriftu, uždarymo 1839 m. Pa-
gal leidimo datą pusę rinkinio (49 proc.) sudaro knygos, išleistos XVIII a.,  
30 proc. – XVII a., 12 proc. – XIX a. pirmoje pusėje ir 9 proc. – XVI a.  
antroje pusėje. XIX a. Vilniaus viešojoje bibliotekoje formuojant kiri-
likos kolekciją ypatingas dėmesys buvo skiriamas senoms knygoms iš 
vakarųrusų spaustuvių. Tad ir dabar VUB rinkinyje dominuoja knygos, 
išleistos įvairiose Abiejų Tautų Respublikos spaustuvėse (iš viso 216 lei-
dinių). Kitą didelę rinkinio grupę sudaro knygos, išspausdintos XVII–
XIX a. Rusijos teritorijoje, – 44 leidiniai.

Įdomiausią rinkinio dalį sudaro Vilniaus kirilikos spauda. VUB sau-
goma knygų, leistų visų spaustuvininkų ir spaudos įmonių, spausdinu-
sių knygas kirilikos šriftu Lietuvos sostinėje nuo XVI iki XIX a. (iš viso 
34 leidiniai, iš jų 4 tikėtinai buvo išspausdinti Vievyje). Pati seniau-
sia rinkinio knyga yra Pranciškaus Skorinos Vilniuje išleistas Apaštalas 
(1525), Vilniaus viešosios bibliotekos įsigytas 1869 m.8 Taip pat Vilniu-
je buvo išleistos kitos ankstyvosios kirilikos spaudos knygos: Piotro Ti-
mofejevo Mstislaveco Evangelija (1575) ir Psalmynas (1576), Vasilijaus 
Garaburdos Oktoechas (1582), 5 leidiniai iš privačios brolių Mamoničių 
spaustuvės – Služebnikas (1583), LDK Tribunolas (1586), dvi Lietuvos 
Statuto laidos (1588 ir 1594/1595) ir dvi Evangelijos laidos (1600 su 
signatūromis ir be  signatūrų).

Iš garsiosios Vilniaus Švč. Dvasios brolijos spaustuvės rinkinyje yra 
13 XVI a. pabaigos–XVII a. pirmos pusės leidinių. Teminiu požiūriu 
iš jų išskiriamos devynios pamaldų knygos, trys dvasinio pamokomo 

7 Po katalogo išleidimo į kolekciją įtrauktos dar aštuonios kirilikos knygos. Žr. priedą.
8 Описание славяно-русских старопечатных книг Виленской Публичной библиотеки...,  

c. 5.
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turinio (Духовные беседы Макария Египетского. Vilnius, 1627; Еван-
гелие учительное. Vievis, 1616; Диоптра. Vilnius arba Vievis, 1642) ir 
viena gramatika – t. y. Meletijaus Smotrickio vadovėlis brolijos moky-
klos mokiniams (Vievis, 1619). Be to, tarp bažnytinių Vilniaus Švč. 
Dvasios brolijos knygų rastas unikalus ketvirto formato Psalmynas (apie 
1623–164?; katalogo nr. 157), kuris iki šiol nebuvo užfiksuotas biblio-
grafijose. Nors šiame egzemplioriuje išliko Vilniaus viešosios bibliotekos 
nuosavybės ženklai (ekslibrisas ir šifras), į A.  Milovidovo katalogą jis 
nebuvo įtrauktas. Šiame Psalmyne trūksta antraštinio lapo, pabaigos nuo 
lap. 183 ir dar kelių lapų knygos viduje. Beveik visas trūkstamas Psalmy
no tekstas atkurtas ranka parašytais lapais, o po lap. 87 papildomai pri-
dėtos rankraštinės maldos: „Яко блудница припадаю ти и в мира место 
приношу ти от сердца слезы якоже Иона…“, „Век мой сканчавается а 
страшный престол готовится…“ ir „Тя град и пристанище имамы и мо-
литвеницу…“ Nepaisant trūkumų įmanoma nustatyti pagrindinį unika-
laus Psalmyno turinį: lap. 2–3: „Молитвы в начале Псалтыри“; lap. 3r: 
karaliaus Dovydo portretas9; lap. 4–39, 30–158r: [Кафизмы 1–20]; 
lap. 159–173: [песни Моисеовы 1–9]; lap. 173r–174: „По совершении 
же всего Псалтыра и Песней Моисеовых…“; lap. 174r: [malda:] „Госпо-
ди Исусе Христе…“ [ir užsklanda]; lap. 175–182: „Многомилостивое 
певаемое во праздники… Избрание псалмом Блаженнаго Макариа и 
свещенно мниха и честнаго Фiлiсофа и Ритора Нiкифора Товлеми-
да“ [po lap. 182 trūksta knygos dalies]. Panašus 1623 m. Psalmynas yra 
aprašytas suvestiniame 1986 m. baltarusių knygos kataloge10, tačiau 
jame, skirtingai nuo unikalaus Vilniaus egzemplioriaus, pradinės mal-
dos įtrauktos į knygos pabaigą: lap. 158r–16011.

VUB kirilikos rinkinyje yra keli ankstyviausi Unitų bažnyčios leidi-
niai, kuriuos išleido Vilniuje Leonas Mamoničius – tai 1617 m. Služeb
nikas (2 egz.) ir tų pačių metų Trebnikas. Pažymėtina, kad knygotyrinin-

9 Toks pat portretas panaudotas kituose 1623 m. Vilniaus Švč. Dvasios brolijos spaustuvės 
leidiniuose: Новый завет с Псалтирью aštunto formato ir Psalmynas ketvirto formato.

10 ГОЛЕНЧЕНКО, Георгий. Старопечатные кириллические издания XVI–XVIII в.: ка-
талог. Iš Кнiга Беларусi, 1517–1917: зводны каталог. Мiнск, 1986, с. 97, № 101.

11 Nustatyta pagal Rusijos valstybinės bibliotekos egzempliorių, inv. nr. 3875.
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kai iki šiol nesutaria dėl spaustuvės, išleidusios 1617 m. Trebniką. Kai 
kurių tyrėjų nuomone, šis leidinys galėjo būti išleistas ne L. Mamoni-
čiaus, o Švč. Dvasios brolijos spaustuvėje Vilniuje. Ši diskusija sunkiai 
išsprendžiama dėl tipografinių leidinio savybių: jo antraštiniame lape 
nurodoma Švč. Dvasios brolijos spaustuvė, o apipavidalinimui panau-
dotos medinės klišės iš Mamoničių spaustuvės. Kitame L. Mamoničiaus 
spaustuvės Služebniko (1617) egzemplioriuje, kuris priklausė Stepono 
Batoro universiteto bibliotekai, išliko labai retas pirmųjų unitų bažnyti-
nių regulų „Наука иереом“ fragmentas.

VUB kirilikos rinkinyje saugoma nemažai Vilniaus bazilijonų spaus-
tuvės kirilikos leidinių: 8 leidiniai XVIII a. ir 3 leidiniai XIX a. Visi jie 
yra bažnytinio pobūdžio: kišeninio formato maldaknygės (1769, 1808), 
Песнослов (1774), Trebnikas (1807), antro formato Služebnikas (1773) 
ir kt. Vilniaus bazilijonų spaustuvei priklauso dar vienas unikumas iš 
VUB rinkinio: ketvirto formato šv. Jono Auksaburnio Liturgija (Боже-
ственная литургия... Иоанна Златоустаго; katalogo nr. 31). Šio nedi-

1 PAV.  Требник. Vilnius: Švč. Dvasios Brolijos sp. [i. e. Mamoničių sp.?], 1617; 4°
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delio leidinio (52 p.) tekste kelis kartus paminėtas tuo metu valdžiusios 
imperatorės Jekaterinos II titulas nepateikiant vardo (p. 3, 15, 23–24, 
39 ir 51): „о благочестивейшей самодержавнейшей Великой Госуда-
рыне нашей Императрице и прочия“. Toks yra būdingas oficialus Ru-
sijos imperatorių titulavimas bažnytinėse knygose. Taip pat šalia mini-
mas ir Romos popiežius: „Папа Римский“ (p. 15, 23–24, 39). Dviejų 
(pasaulietinio ir bažnytinio) valdovų paminėjimas tampa priemone, 
padedančia identifikuoti leidinį: Rusijos imperatorė ir Romos popiežius 
kartu galėjo būti paminėti tik nuo 1795 m. (kai Rusijos kariuomenė 
užėmė katalikišką Vilnių) ir iki 1796 m. (Jekaterinos II mirties), todėl 
šiais dvejais metais apribojama ir nustatoma anoniminio Vilniaus leidi-
nio leidimo data – t. y. 1795–1796 metai.

Išskirtiniu Vilniaus bazilijonų leidybinės veiklos bruožu laikomas 
bendradarbiavimas su Abiejų Tautų Respublikoje gyvenusiais sentikiais. 
Pasak šiuolaikinių kirilikos spaudos tyrėjų, sentikių poreikiams Vilniuje 
išleistos knygos turi didelę reikšmę visos sentikių raštijos raidai12. VUB 
rinkinyje saugomi penki sentikių knygų, išspausdintų Vilniuje, egzem-
plioriai. Išleidus naują katalogą (2013), VUB rinkinį papildė dar vienas 
sentikių Psalmynas, kurį Vilniaus bazilijonai išleido 1778 metais13.

VUB rinkinyje saugomos knygos, leistos ir kitose rusėniškose spaus-
tuvėse, dabar priskiriamose Baltarusijos spaudos tradicijai. Tarp jų pa-
minėtini aštuoni igumeno Joelio Trucevičiaus įsteigtos Kuteino vienuo-
lyno (dabar Oršos miesto teritorijoje) spaustuvės leidiniai: pavyzdžiui, 
История о Варлааме и Иоасафе (1637), Oktoechas (1639), Šventinė me
nėja (1647) ir kt. Yra ir aštuoni Mogiliavo leidiniai, kuriuos spausdino 
Spiridonas Sobolis (2 leidiniai po 1638–po 1640), Maksimas Voščianka 
(5 leidiniai apie 1697–1699) ir stačiatikių Viešpaties Apsireiškimo vie-
nuolyno spaustuvininkai (Oktoechas, 1740?). Spaustuvininkas S.  So-
bolis dėl sunkių veiklos sąlygų dažnai perspausdindavo savo leidinius 
įvairiose vietovėse (Kuteine, Buiničiuose, Mogiliave), palikdamas klai-

12 ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей; МАНГИЛЕВ, Петр; ПОЧИНСКАЯ, Ирина. Книгоизда-
тельская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. Екате-
ринбург, 1996, с. 8–9.

13 Žr. priedą. 
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dingus leidimo vietos (dažniausiai – Kijevo) ir leidimo metų duomenis. 
XX a. bibliografams pavyko nustatyti tikruosius S. Sobolio kontrafak-
cijų leidimo duomenis. Taip pat tapo įmanoma patikslinti ir Vilniaus 
viešosios bibliotekos kolekcijai priklaususios S. Sobolio knygos duome-
nis: tai, ką A. Milovidovas priskyrė Kijevo spaustuvei – Oktoechas, 1629 
(Milovidovo kataloge nr. 36), – veikiausiai buvo išspausdinta Mogiliave 
po 1638 metų.

Baltarusių kirilikos tradicijai priskiriama dviejų originalių XVII a. 
dvasinių rinktinių Диоптра ir Брашно духовное spausdinimo istori-
ja. XVII a. įvairiuose LDK spaustuvėse 5 kartus buvo išleista rinktinė 
Диоптра, VUB rinkinyje saugomos keturios šio kūrinio laidos (Vievis, 
1642; Kuteinas, 1651 ir 1654; Mogiliavas, 1698). Rinktinės Брашно 
духовное, kurioje sujungti psalmynas ir horologijaus maldos, VUB yra 
saugomos trys laidos (Kuteinas, 1639; Mogiliavas, po 1640; Iberijos 
vienuolynas, 1661).

LDK kirilikos spaudos centrai veikė ir dabartinėje Lenkijos teritori-
joje. Spaustuvininkai Ivanas Fiodorovas ir Piotras Timofejevas Mstisla-
vecas išspausdino LDK magnato Grigorijaus Chodkevičiaus Zabludovo 

2 PAV. Новый Завет с Псалтирью. Vievis: Švč. Dvasios Brolijos sp., 1611; 4°
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dvare knygą Евангелие учительное (1569), kurioje surinkti evangelinių 
pamokymų vertimai rusėnų kalba. VUB kirilikos rinkinyje yra Pere-
mislio spaustuvės nedidelis XIX a. apeigynas Чин парастаса (1835), 
taip pat 20 knygų, išspausdintų Supraslės bazilijonų vienuolyno spaus-
tuvėje (vienas leidinys XVII a. pabaigos ir 19 leidinių XVIII a., iš kurių 
5 skirti sentikiams).

Tarp Supraslės knygų VUB kolekcijoje yra keli labai reti leidiniai,  
vienas jų – trumpų maldų knygelė Величания праздником. Baltarusių 
spaudos suvestiniame kataloge Книга Беларуси užfiksuotas tik vienas šio 
leidinio egzempliorius, kuris yra saugomas Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje14. Tačiau, skirtingai nuo Vrublevskių bibliote-
kos egzemplioriaus, prasidedančio tik nuo lap. А2, VUB egzempliorius 
yra pilnesnis, nes jame išliko pirmas knygutės lapas (sign. А1) su teksto 
pradžia. 

Du kiti unikalūs XVIII a. Supraslės leidiniai iš VUB kirilikos rinki-
nio apskritai neįtraukti į katalogą Книга Беларуси: tai Служба в среду и 
четверг 5-ой недели Великого поста (Milovidovo katalogo nr. 227) ir 
Формы разрешения=Formae Absolutionis, priklausiusi Vilniaus viešajai 
bibliotekai, bet dėl nežinomų priežasčių neįtraukta į Milovidovo ka-
talogą. Ankstesni jos savininkai buvo vienuolis Thomas Obrąpolskis ir 
dominikonas bibliofilas Domininkas Sivickis. Формы разрешения yra 
kišeninio formato knygelė ir priklauso dvikalbių leidinių rūšiai. Sunku 
nustatyti, ar knygelėje trūksta antraštinio lapo ir pabaigos, ar turime 
visą jos egzempliorių, tik išleistą be leidimo duomenų ir be puslapių 
numeracijos? Išlikusiame aštunto formato egzemplioriuje yra 7 sąsiu-
viniai po 8 lapus ir vienas sąsiuvinis su 4 lapais (sign. A8–G8, I4). Jo 
signatūrose kaitaliojasi lotyniškos ir bažnytinės slavų abėcėlių raidės. At-
spausdintos knygutėje atsklanda ir užsklanda bei inicialų ir kirilikos šrif-
to stilius leidžia priskirti ją XVIII a. Supraslės spaustuvės leidiniams15. 

14 ГОЛЕНЧЕНКО... № 236.
15 Marijos Cubrzyńskos-Leonarczyk duomenimis, ši ornamentika (atsklanda ir užsklan-

da) buvo naudojamos Supraslės spaustuvėje 1712–1760 m.: CUBRZYŃSKA-LEONAR-
CZYK, Maria. Oficyna supraska 1695–1803. Warszawa, 1993, s. 210, 212.
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Knygoje yra išspausdinta 13 nuodėmių atlaidų formų, keturios formos 
eretikams ir atskilėliams nuo „ortodoksinio katalikų tikėjimo“, o kitos 
penkios formos – vienuoliams. Panašūs skyriai tradiciškai įtraukiami į 
rytų slavų privačių pamaldų rinktines, vadinamas Trebnikais (Требник), 
pavyzdžiui, į Supraslės 1736 m. Trebniką su atlaidų skyriaus antrašte 
„Формы прощательныя сиесть Отрешения Тайнам покаяния слу-
чайная“ (p. 609–650; puslapinė antraštė „Формы Тайны Покаяния“). 
Tačiau Domininkui Sivickiui priklausiusi knygelė išsiskiria tuo, kad 
atlaidų formos joje išspausdintos dviem kalbomis – bažnytine slavų ir 
lotynų. Knygelė Формы разрешения pradedama malda „Молитва пре-
дуготовляющая иерея к слушанию исповеди“ (katalikiškas atitikmuo 
lotynų kalba – „Oratio praeparatoria“), o paskutiniame lape yra trumpa 
pabaigos malda „Oremus“ ir ornamentinė užsklanda. Turint omenyje, 
kad paskutiniame lape nėra kustodo, kuris visada nužymi teksto tęsinį, 
galima daryti išvadą, kad tai yra tikrai paskutinis leidinio puslapis. Šiaip 
ar taip, ši knyga atskleidžia LDK unitų apeigose buvus dviejų religinių, 
slaviškosios ir lotyniškosios, tradicijų sąveiką. 

Apie 54 proc. (iš viso 142 leidiniai) VUB kirilikos rinkinio suda-
ro ukrainietiškų spaustuvių knygos. Tarp jų dominuoja trijų didžiausių 
XVII–XIX a. Ukrainos spaustuvių leidiniai – Počajivo Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bazilijonų vienuolyno (49 leidiniai), Kijevo 
Pečorų lauros (39 leidiniai) ir Lvovo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų brolijos spaustuvės (31 leidinys).

Dauguma Počajivo bazilijonų spaustuvės knygų yra bažnytinio po-
būdžio: Služebnikai (1735, 1755, 1765, 1778, 1788), Pasninko triodijai 
(1744, 1767, 1784), Šviesieji triodijai (1747, 1768; 1786 m. dvi lai-
dos – antro ir ketvirto formato), Oktoechai (1758, 1774, 1775), Psal
mynai (1750, 1774, apie 1791), Evangelija (1759). VUB rinkinyje yra 
pilnas komplektas (t. y. 12 tomų) Počajivo Mėnesinės minėjos (1761), 
4 egzemplioriai bažnytinio natų giesmyno Irmologijonas (1775), dvi re-
tos labai mažo formato (24°) maldaknygės (1768 ir 1787), taip pat dar 
viena labai reta miniatiūrinė maldaknygė, dėl antraštinio lapo trūkumo 
datuojama 1740–1758 m. (gali būti, kad ši knyga aprašyta A. Gusevos 
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3 PAV. Диоптра. [2 laida]. Kuteinas: Viešpaties Apsireiškimo vienuolyno sp., 1654; 4° 
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metodinėje knygelėje16). Krikščioniško tikėjimo ir moralės klausimams 
skirti Počajivo bazilijonų spaustuvės leidiniai Богословия нравоучитель-
ная (1756), Manuilo Olšavskio Слово о святом между Восточною и 
Западною церковию соединении (1769), Fiodoro Basarabskio Писмена 
(1771), Чин иерейского наставления (1776), Народовещание (1778) ir 
Беседы парохиальныя (1789). Sentikiams yra skirtos dvi Počajivo knygos 
Канонник (1782, 1786).

Kijevo Pečorų lauroje išleistos knygos apima tris amžius. Patys 
ankstyviausi Kijevo leidiniai yra Služebnikas (1620) ir Pamvos Beryn-
dos Лексикон славеноросский (1627), o naujausias – tai 1832 m. labai 
mažo formato (24°) Psalmynas. Kijevo Pečorų lauros spaustuvei priklau-
so dauguma autorinių kūrinių iš VUB kirilikos kolekcijos. Tarp jų yra  

16 ГУСЕВА, Александра. Идентификация экземпляров Украинских изданий кирилловско-
го шрифта второй половины XVI–XVIII вв. Москва, 1997, с. 95.

4 PAV. [Формы разрешения = Formae absolutionis]. [Supraslė: Bazilijonų vienuolyno 
sp., XVIII a.]; 8°
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žymių Ukrainos religinių rašytojų darbai: Joanikijaus Galiatovskio kny-
gos Ключ разумения (1659) ir Месиа правдивый (1669), Lazaro Ba-
ranovičiaus Меч духовный (1666), Inokentijaus Gizielio Мир с Богом 
человеку (1669), Antonijaus Radivilovskio kūriniai Огородок Марии 
Богородицы (1676) ir Венец Христов (1688), Varlaamo Golenkovskio 
Диалогизм духовный (1714), Stefano Javorskio Камень веры (1730) ir 
Dmitrijaus Rostovskio Розыск (1776).

VUB rinkinį papildo ir Kijevo Pečorų lauros spaustuvės istorinio 
turinio rinktinės Синопсис (1680) ir Патерик Печерский (1783). 
Tarp bažnytinių šios spaustuvės knygų užfiksuotas unikalus Horologijus 
(Часослов; apie 1762–1773; 8º; katalogo nr. 255). Deja, šiame Horolo
gijaus egzemplioriuje, priklausiusiame Vilniaus viešajai bibliotekai (Mi-
lovidovo kataloge ši knyga neaprašyta), trūksta antraštinio lapo. Kartu 
pažymėtina, kad Horologijaus struktūra ir tekstas pažodžiui atkartoja ati-
tinkamus Maskvos sinodo spaustuvės leidinius. Tai liudija įsitvirtinusią 
XVIII a. Ukrainoje politinę kultūrinę situaciją ir praktiką, kai Kijevo 
spaustuvininkai turėjo veikti pagal Rusijos sinodo nurodymus, suvar-
žančius vietinės bažnyčios nepriklausomybę. Tad tik būdinga ukrainie-
tiška leidinio ornamentika (inicialai, vinjetės) yra vienareikšmė nuoro-
da, kad tai – Kijevo spaustuvininkų darbas (gali būti, kad šis leidinys 
aprašytas A. Gusevos metodinėje priemonėje17).

Iš Lvovo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos spaustuvės 
knygų, saugomų VUB kirilikos kolekcijoje, 10 buvo išleista XVII a., 
12 – XVIII a. ir 2 – XIX a. Beveik visos jos yra skirtos bažnytinėms 
pamaldoms. Be to, Lvovo brolijos spaustuvininkai 1790 m. išleido 
dviejų vokiečių mokslininkų darbų vertimus į rusų kalbą – Frydricho 
Christiano Baumeisterio Наставления любомудрия нравоучительнаго 
ir Matijo Danenmajerio Наставления истории церковныя Новаго за-
вета. Taip pat VUB rinkinyje yra kitų Lvovo spaustuvių knygų: Ivano 
Fiodorovo Apaštalas (1574) – pirmoji ukrainietiška spausdintinė knyga, 
spaustuvininko Michailo Sliozkos keturios 1639–1665 m. knygos ir  

17 Ten pat, p. 82.
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5 PAV. Ирмологион. [2 laida]. Počajivas: Bazilijonų vienuolyno sp., 1775; 2°
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Lvovo vyskupo spaustuvės, veikusios prie Šv. Jurgio cerkvės, defektinio 
1688 m. Psalmyno fragmentas.

VUB kirilikos rinkinyje saugomos 8 knygos, išleistos 1580–1599 m. 
seniausioje Ukrainoje Ostroho spaustuvėje. Šešios šios spaustuvės knygos 
su vertingomis XVII a. proveniencijomis pateko į VUB rinkinį iš Mas-
kvos valstybinės bibliotekos, o kitos dvi – iš Vilniaus viešosios bibliotekos. 
Ankstyviausias šios spaustuvės knygas spausdino žymus rytų slavų spau-
dos pradininkas Ivanas Fiodorovas – tai Новый завет и Псалтирь (1580) 
ir Biblija (1581). Kelias Ostroho spaustuvės polemines teologines knygas 
parengė spaudai Ostroho akademijos mokslininkų ratelis: tai Bazilijaus 
Didžiojo Книга о постничестве, Jono Auksaburnio Маргарит, Christo-
foro Filaleto Апокрисис. Ankstyvoji ukrainietiška spauda pristatyta VUB 
rinkinyje ir kitų spaustuvių leidiniais: Striatino spaustuvės Služebnikas 
(1604) ir Kirilo Trankviliono kilnojamos Počajivo spaustuvės leidinys 
Зерцало богословия (1618). Vakarų Ukrainoje esančio Univo bazilijonų 
vienuolyno spaustuvėje išleistos 3 bažnytinės knygos, skirtos Abiejų Tautų 
Respublikos Unitų bažnyčios apeigoms atlikti.

VUB kirilikos rinkinyje saugomos dar vienos senosios ukrainietiškos 
spaustuvės – Černigovo Švč. Trejybės ir Elijo vienuolyno – 9 knygos, 
išleistos nuo 1680 iki 1761 metų. Černigove buvo išleisti du originalūs 
teologiniai veikalai: arkivyskupo šv. Joano Maksimovičiaus Богороди-
це Дево (1707) ir Феатрон (1708). Be to, tarp Černigovo leidinių yra 
dar vienas VUB kirilikos rinkinio unikumas: tai Černigovo bei Severia-
nų Naugardo arkivyskupo Lazaro Baranovičiaus pamokymas Слово на 
Успение Пресвятыя Богородицы (apie 1675–1680; 4º; katalogo nr. 16). 
Šį leidinį vienintelį kartą buvo aprašęs lenkų bibliografas Karolis Estrei-
cheris18. Jis pasinaudojo Krasinskių ordinacijos bibliotekos egzemplio-
riumi, tad galėjo nurašyti ir visus antraštinio lapo duomenis19. Antro-

18 ESTREICHER, Karol. Bibliografia polska. Cz. 3: Stólecie XV–XVIII w układzie abe-
cadłowym, t. 12. Kraków, 1891, s. 360. 

19 Antraštinis lapas: Слово на успение пресвятыя Богодицы, его милости господина отца 
Лазара Барановича архиепископа Черниговскаго, Новгородскаго и всего Севера, 
составленное року 1680. Типом издадеся в друкарни Свято Троецкой Илинской 
Черниговской. – Ten pat, p. 360.
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6 PAV. Лазар Баранович. Слово на Успение пресвятыя Богородици. [Severia-
nų Naugardas arba Černigovas, apie 1675–1680]; 4°

jo pasaulinio karo metais grafų Krasinskių biblioteka Varšuvoje žuvo 
ir nuo tada bibliografai neužfiksavo nė vieno šios knygos egzemplio-
riaus. Vilniaus universiteto bibliotekoje aptiktame arkivyskupo Lazaro 
pamokymo egzemplioriuje trūksta antraštinio lapo ir yra mažiau lapų, 
nei nurodyta K. Estreicherio bibliografijoje: vietoj 9 yra tik 7 nenu-
meruoti lapai (sign. А4, Б3). Tačiau leidinį pavyko identifikuoti pagal 
graviūrą, kuri buvo naudojama kitose arkivyskupo knygose20, ir pagal 
šriftą. Visgi galutinai nustatant pamokymo autorystę turi būti atliktas 
papildomas tyrimas. Įsidėmėtina, kad šis pamokymas ilgus dešimtme-
čius gulėjo nepastebėtas tyrėjų. Aprašinėdamas knygą, A. Milovidovas 
dėl antraštinio lapo trūkumo negalėjo tiksliai nustatyti jos leidimo 
duomenų ir paliko pastabą, kad greičiausiai tai yra Kijevo ir Galicijos  

20 Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: каталог изданий, хранящихся 
в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Вып. 2, ч. 2. / составители 
А. А. Гусева, И. М. Полонская. Москва, 1990, c. 57, № 1352.
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metropolito Arsenijaus Mogilianskio pamokymas, išleistas 1743 m. 
Maskvos sinodo spaustuvėje (Milovidovo katalogo nr. 226). Ši pastaba 
ir suklaidino bibliografus.

VUB kirilikos rinkinyje aptiktos 44 Rusijos spaustuvių kirilikos kny-
gos, sudarančios 16 proc. viso rinkinio. Tarp jų dominuoja Maskvos sino-
do spaustuvės (iki 1721 m. vadinamos Spaudos rūmų spaustuvės) knygos 
(iš viso 31 leidinys). XVII a. šioje spaustuvėje perleista Meletijaus Smot-
rickio Грамматика (1648), taip pat išleistos Книга о вере (1648), Biblija 
(1663), Evangelija (1694). Kitose trijose XVII a. Maskvos bažnytinėse 
knygose, deja, prarasta apie 50 procentų teksto. XVIII a. pradžioje Mas-
kvoje išleistos Fiodoro Polikarpovo-Orlovo originalios kalbų mokymo 
priemonės Букварь (1701) ir Лексикон треязычный (1704).

VUB rinkinyje yra penkios Псалтирь с восследованием (apeiginis 
Psalmynas) laidos, iš jų keturios pasirodė Maskvos spaustuvėje. Ypač 
daug klausimų kilo identifikuojant Maskvos sinodo spaustuvės apei-
ginio Psalmyno fragmentą, priklausiusį ilgamečiam Vilniaus cenzūros 
komiteto cenzoriui ir rašytojui Pavelui Kukolnikui. Šį fragmentą sudaro 
į odos viršelį įrištas šventųjų kalendorius, kuriam A. Milovidovas savo 
kataloge (nr. 218) suteikė antraštę Месяцеслов ir įtraukė į neidentifikuo-
tų leidinių sąrašą. Tyrinėjant šį egzempliorių paaiškėjo, kad kalendorius 
priklausė apeiginiam Psalmynui. Be to, jis savo ruožtu sukomponuotas 
iš dviejų skirtingų laidų fragmentų. Tai pavyko nustatyti nagrinėjant 
maldų tekstą: pastebėta, kad iš pradžių maldose minimas imperatorius 
(„о Императоре нашем“, „Императору нашему“, „Императора наше-
го“), o labiau į pabaigą – imperatorė („о Императрице нашей“ ir t. t.). 
Pasitelkus Rusijos kirilikos tyrėjos A. Gusevos metodiką21 buvo tiksliai 
nustatyta, kad pirmas kalendoriaus fragmentas priklauso 1797 m. apei-
ginio Psalmyno laidai, o antras – dar neužfiksuotai bibliografijose laidai 
tarp 1794 ir 1796 m. (katalogo nr. 168). Šiuolaikinės knygotyros pasie-
kimai taip pat leido patikslinti dar vieno Maskvos apeiginio Psalmyno, 

21 ГУСЕВА, Александра. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий 
Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. Москва, 
2010, с. 7–17. 
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7 PAV. Евангелие. Vilnius: Mamoničių sp., 1600; 2°. Sentikių įrišas (XIX–
XX a.)
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kurį A. Milovidovas priskyrė XVIII a. pabaigos spaudai (Milovidovo 
katalogo nr. 225), leidimo datą – tai 1811 m. balandžio 11 diena22.

Sankt Peterburgo spaustuvėse buvo išspausdinta 11 kirilikos knygų 
iš VUB rinkinio: Ифика иерополитика (1724), daug pakartotinių leidi-
mų sulaukusi Kijevo metropolito Piotro Mohylos knyga Православное 
исповедание веры (1740), Biblijia (1751), Jono Auksaburnio Слова о 
священстве (1775) ir kt. Trys Rusijos Biblijos draugijos leidyklos leidi-
niai buvo išspausdinti stereotipiniu būdu: Naujasis Testamentas (1816), 
Biblija moldavų kalba (1819) ir penkta laida Biblijos bažnytine slavų 
kalba (1820). Pažymėtina, kad dauguma XIX a. knygų VUB kirilikos 
kolekcijoje išleista Maskvos ir Sankt Peterburgo spaustuvėse.

KNYGŲ PROVENIENCIJOS

Siekiant atskleisti kultūrinius istorinius VUB kirilikos rinkinio knygų 
sklaidos ypatumus, buvo analizuojami knygose išlikę XVII–XX a. nuo-
savybės ir kiti įrašai. Iš viso kirilikos knygose buvo užfiksuoti 139 įrašai, 
kurių apytikrį parašymo laiką įmanoma nustatyti: didžiausia dalis įrašų 
yra XIX a. – iš viso 72 įrašai (apie 52 proc.), XVIII a. – 49 įrašai (apie 
35 proc.), XVII a. – 14 įrašų (10 proc.), XVIII–XIX a. – 2 įrašai, o 
XX a. – 2 įrašai. Įrašuose užfiksuoti 168 asmenys, kurių socialinė padėtis 
žinoma: tarp jų dominuoja pasaulietiniai dvasininkai – 78 (46 proc.) ir 
vienuolijų atstovai – 28 (17 proc.). Knygose pasaulietiniai dvasininkai 
užfiksuoti 44 kartus rusų kalba (dažniausiai kaip „священник“ – 26 kar-
tus, ir „иерей“ – 6 kartus), 34 kartus – lenkų kalba (dažniausiai kaip 
„xiądz“ – 24 kartus, ir „paroch“ – 10 kartus). Tarp pasaulietinių luomų 
(37 proc.) dažniausiai pasitaiko valstiečiai (8 kartus). Kai kurių įrašuose 
paminėtų asmenų socialinės padėties neįmanoma nustatyti dėl nekon-
kretaus įvardijimo „пан“ arba „раб Божий“.

Seniausi nuosavybės įrašai VUB kirilikos rinkinyje palikti 1594 m. 
Bazilijaus Didžiojo veikale Книги о постничестве, išleistame Ostrohe, 
ir yra datuojami XVII a. pradžia. Vienas iš įrašų šiame egzemplioriuje 

22 Identifikaciją atliko A. Guseva.
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priklauso žymiam senosios Ukrainos poleminės literatūros kūrėjui Iva-
nui Višenskiui. Jo autografo mokslinį tyrimą XX a. antroje pusėje atliko 
Rusijos knygotyrininkė V. Kolosova23.

Apie kitą unikalų autografą, aptiktą VUB kirilikos rinkinyje, iki šiol 
niekur nebuvo skelbiama: Kijevo Pečorų lauros spaustuvės Pasninko 
Triodijaus (1648) egzemplioriuje išliko šv. igumeno Feodosijaus Uglic-
kio įrašas (katalogo nr. 231). Jame šv. Feodosijus savo ranka patvirtino, 
kad knyga yra Kijevo Vydubickio Šv. Arkistratego Mykolo cerkvės nuo-
savybė: „Сия Триод куплена ест Монастирским и уставничым коштом 
до церкви С[вятого]: Архис[тратига] Михаила въ Монастире Выду-
бицком Киевском року 168324 Януариа 3 дня. Феодосий Углицкий; 
Jгуменъ М[онастыря]: В[ыдубецкого]: К[иевского]“. Šv.  Feodosijus 
buvo žymus Ukrainos stačiatikių bažnyčios veikėjas, daug nusipelnęs 
kaip vienuolių dvasingumo atnaujintojas. Svarbi jo veiklos kryptis buvo 
liturginių apeigų tobulinimas ir palaikymas, o kaip viena iš priemonių – 
bažnyčių aprūpinimas reikalingomis knygomis. Šio Pasninko Triodijaus 
istorija nesibaigia su šv. igumeno įrašu – jame yra kitų vėlesnių ženklų, 
liudijančių knygos istorinį kelią iki mūsų laikų. Pagal šiuos ženklus ma-
tyti, kad XIX a. knyga pateko pas kunigą Vasilijų iš Ukrainos kaimo 
Chirovkos (įrašas „Ведомость села хировки священик Василия...“), 
paskui knyga keliavo iš žymaus lenkų kolekcininko Konstantino Świ-
dzińskio rinkinio (antraštinio lapo pakraštyje išliko įrašo fragmentas „...
po K. Swidzińskim“) ir jo paveldėtojų – Krasinskių ordinacijos bibliote-
kos (antspaudas „Biblioteka ordynacyi Krasińskich“) iki Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto bibliotekos (antspaudas „Vytauto Didž. univ. Bi-
blioteka“). Kai 1951 m. Vilniaus universitetas perėmė dalį Kauno uni-
versiteto bibliotekos knygų fondų, tarp perduotų slaviškų knygų buvo 
ir unikalus Triodijaus egzempliorius.

Dar vienas įrašas, turintis įdomių istorinių detalių, aptiktas 1611 m. 
Vievyje išleistoje knygoje Новый завет с Псалтирью (katalogo nr. 127). 

23 КОЛОСОВА, В. П. Автограф Ивана Вишенского. In Федоровские чтения, 1978. 
Мocквa, 1981, с. 126–133.

24 Arba 1687.
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Šis unikalus egzempliorius buvo perduotas 1956 m. Vilniaus universitetui 
iš Maskvos valstybinės V. Lenino bibliotekos. Slaviškose kirilikos knygose 
yra paplitusi tradicija nuosavybės įrašą palikti ne viename lape, o dalyje 
knygos lapų, užrašant po vieną žodį lapų apačioje. Toks buvo vienas iš 
patikimų būdų apsaugant knygą nuo vagystės. Tokiu ypatingu būdu pa-
darytas įrašas ir šiame Vievio leidinyje – lap. 11–37 apačioje įrašyta: „Сиа 
Книга Глаголемая Тестаментъ или Новый Завет Стряпчева Тихона 
Павловича Кафтырева а купил Сие Книгу будучи на службе въ киеве зъ 
боярином съ воеводе со князем Михаилом Андреевичем Голицыным 
ис киевскам воiта ис Федора Кадрыны рпз [! – 1687] году ноябра 18 д“. 
XIX a. knyga pateko į valstiečio rankas – tai liudija paskutiniame prieš-
lapyje įrašas: „Сия Книга села Беднова господина Изъмайлова крестья-
нина Тимофея Андреева Шустова 1833го года янва[ря] 17го“. 

VUB kirilikos rinkinio proveniencijose užfiksuota daugiau kaip 
40 bažnyčių pavadinimų ir daugiau kaip 20 – vienuolynų, dauguma jų 
yra Ukrainos ir Baltarusijos žemėse. Daug istorinių duomenų apie reli-
ginį Ukrainos gyvenimą gali suteikti knyga Евангелие учительное (Vie-
vis, 1616; katalogo nr. 71), kurią Vilniaus viešajai bibliotekai padovano-
jo Jakovas Golovackis. Daugelio knygos lapų paraštėse lotynų ir rusėnų 
kalbomis įrašyti XVIII a. antroje pusėje miesteliuose Bilobožnica ir Pid-
gaičiki tarnavusių unitų kunigų vardai: Antonijaus ir Joano Glebenskių, 
Eustachijaus ir Stanislovo Končakovskių, Mykolajaus Potockio, Teodoro 
Garbačevskio ir Pavlo Zavadovskio. Taip pat įrašuose paminėtas Kijevo 
katalikų vyskupas Ignacas Pranciškus Ossolińskis: „Paulus Zawadowski 
Illustrissimo ac R[evere]ndissimo D[omi]no Ossolinski ArchiEpiscopo 
Kijoviensi“. Apskritai, dažnai VUB kirilikos knygose pasitaikantis ukrai-
nietiškas pėdsakas tampa dar vienu savitu kolekcijos bruožu.

IŠVADOS

Visa pateikta informacija, atskleidžianti rinkinio formavimosi aplinky-
bes ir jo sudėtį, taip pat išlikusių proveniencijų pavyzdžiai leidžia naujai 
apibrėžti VUB kirilikos kolekcijos ypatumus ir kultūrinę istorinę bei 
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mokslinę vertę. Beveik visos VUB kirilikos rinkinyje saugomos kny-
gos priklauso rytų slavų kirilikos spaudos tradicijai, kuri savo ruožtu 
skirstoma į tris grupes: baltarusišką, ukrainietišką ir rusišką. Atskirą ir 
vėlyviausią rytų slavų spaudos grupę sudaro sentikių kirilikos tradicija, 
kuri iki mūsų dienų puoselėja senosios knygos meną. Nuo XIX a. antros 
pusės renkant Vilniaus kirilikos kolekciją dėmesys telkiamas į knygas iš 
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos kirilikos spaudos centrų, 
kadaise veikusių Abiejų Tautų Respublikoje. Nepaisant visų XX a. per-
mainų, VUB kirilikos kolekcija išlaikė šią dominantę ir šiandien joje 
saugomi įdomiausi šių šalių spaudos kirilikos paminklai, įskaitant kelis 
bibliografams nežinomus unikalius egzempliorius. Kirilikos knygose 
išlikusios proveniencijos ir kiti knygos sklaidos liudijimai atskleidžia 
įvairias istorines realijas, nušviečiančias XVII–XIX a. slavų knygos kul-
tūros vystymosi ypatybes – visų pirma Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, 
daugiausia Ukrainos dalyje. 

Pirmas Lietuvoje išleistas kirilikos knygų katalogas (2013 m.) skirtas 
seniausiai ir didžiausiai Lietuvoje kirilikos knygų kolekcijai, saugomai 
Vilniaus universiteto bibliotekoje. Tikimasi, kad jis paskatins naujus ty-
rimus, kuriuose bus pristatyti kitų Lietuvos bibliotekų kirilikos rinkiniai.

Š a l t i n i a i  i r  l i t e r a t ū r a
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Vilnius, 1966, p. 161–187. 
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227 s. ISBN 8370091229.
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rinkinių centras; sudarė Ina Kažuro. Vilnius, 2013. 471, [1] p. ISBN 9786094592614.
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6. Акт передачи старопечатных славянских книг, ранее принадлежавших Виленской 
публичной библиотеке, в библиотеку Вильнюсского университета [rankraštis]. 
Мос ква, 1956. – VUB Rankraščių skyrius, F47–1504.

7. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Андрей; МАНГИЛЕВ, Петр; ПОЧИНСКАЯ, Ирина. Книгоизда-
тельская деятельность старообрядцев (1701–1918). Материалы к словарю. Ека-
теринбург, 1996. 81 с.

8. ГОЛЕНЧЕНКО, Георгий. Старопечатные кириллические издания XVI–XVIII в.: 
каталог. In Кнiга Беларусi, 1517–1917 : зводны каталог. Мiнск, 1986, c. 37–192.

9. ГУСЕВА, Александра. Идентификация экземпляров Украинских изданий кирил-
ловского шрифта второй половины XVI–XVIII вв. Москва, 1997. 138, [2] с.

10. ГУСЕВА, Александра. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типогра-
фий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их идентификации. 
Москва, 2010. 1251 с. ISBN 9785916740929.

11. КОЛОСОВА, В. П. Автограф Ивана Вишенского. In Федоровские чтения, 1978. 
Москва, 1981, c. 126–133.

12. Краткий отчет о Виленской публичной библиотеке. Вильна, 1867. 14 с. 
13. Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: каталог изданий, храня-

щихся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Вып. 2, ч. 2. / 
составители А. А. Гусева, И. М. Полонская. Москва, 1990. 318, [1] с.

Priedas. AŠTUONIOS KNYGOS, PATEKUSIOS 

Į VUB KIRILIKOS KOLEKCIJĄ PO 2013 M.  

KATALOGO IŠLEIDIMO

1. Духовный регламент... тщанием и повелением... Петра Перваго сочинен-
ный. – 11 тиснениемъ. – Москва: [Синодальная тип.], 1802 (7301 [!]). – [2], 255 p.: 
inic., vinj.; 8°. – Sign. žymimos kirilikos skaitmenimis: [1], 1–168. – Leidimo duomenys 
kitoje antr. lapo pusėje. – Lape 25 eilutės; 10 eilučių = 59 mm. – Dalis teksto dviem 
skiltimis. – Pag. kirilikos rašmenimis. – Pag. klaidos: p. 174 pažymėtas 74.

Ундольский (1871) 3214.
21 cm; medis, ruda oda; kietviršiai apvedžioti orn. rulete, pirmo kietviršio centre įspaudas su 

valstybės herbu; nugarėlėje aklieji filetės, pavieniai orn. įspaudai, įspausta: ДУХОВН // РЕГЛАМ; 
nugarėlės viršuje lipdė su num.: 47; metalinis ir odos segtukas.

Įrašas: Кульчицкiй Iустiнъ; antsp. ir lipdė: Виленская Публичная Библiотека; lipdė: Bibljoteka 
Uniwersytecka w Wilnie.

Rk 222

2. Ириней (Фальковський) (1762–1823). Толкование на послание святаго апо-
стола Павла к галатом.  – [Київ]: тип. лавры, 1807. – [1], 4 lap., 208 p.: vinj.; 8°. – 
Sign.: [1], А4, А–Ч4. – Lape 23, 24, 15 eilučių; 10 eilučių = 59, 86 mm. – Foliacija ir pag. 
kirilikos rašmenimis.

Ундольский (1871) 3348 (kitokia apimtis: [2], 208 p.); Родосский (1894) 421 (kitokia apimtis: 
[1] lap., 208 p.).
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17 cm; kartonas, ruda oda, kietviršių pakraštyje prie nugarėlės auksintas ruletės įspaudas; 
nugarėlėje auksinti filetės, pavieniai orn. įspaudai, įspausta: ТОЛК // ГАЛ; nugarėlės apačioje balta 
lipdė su ranka užrašytu šifru: 574/11; knygos bloko kraštai dažyti raudonai.

Įrašas: № 132 изъ Книгъ Т. Архимандрита Иларiона; įrašas: отъ истиннаго усердïя и высоко-
почитанïя съ душевною Преданностïю Михайло Никитича Каверина въ городѣ Тихвинѣ месеце 
май 10 дня 1831 года; knygos gale Leningrado TSRS mokslų akademijos bibliotekos žymė: pieštuku 
įrašyta kaina 2-.

Rk 200

3. Молитвослов. – Вильнюс: тип. базилианского монастыря, 1808. – Типом вто-
рое издан. – [4], 908, [4] p.: vinj.; 12°.

Ундольский (1871), 3361 (skiriasi formatas: 8°); Сопиков (1906), 12964; VUB kirilikos 
katalogas 119.

14 cm; kartonas, tamsiai ruda lakuota oda; kietviršiai apvedžioti auksintais orn. ruletės įspaudais; 
nugarėlėje auksinti ruletės, pavieniai orn. įspaudai, nugarėlės viršuje lipdė su num.: 59; knygos bloko 
kraštai marginti mėlynai; dalis lapų neapkarpyta; def.: knygos pabaigoje trūksta p. [1–4] (su 1808–
1827 m. kalendoriumi „Пасхалия“), vietoj jų įrištas kalendorius „Пасхалия“ 1828–1847 m.

Lipdė: Виленская Публичная Библiотека; VVB25 raidinis šifras: Д2 7/59.
Rk 328 (2)

4. Праздники нотнаго пения [Natos]. – Пятым тиснением. – Москва: Сино-
дальная тип., декабрь 1817. – [2], 169 lap.: vinj.; 4°. – Sign. žymimos kirilikos skaitme-
nimis: [1–2], 1–218, 221. –Antr. lapas ir tekstas ornamentiniuose rėmeliuose. – Dvispalvė 
spauda. – Foliacija kirilikos rašmenimis. – Teksto pabaigoje nurodyta leidinio kaina: Цена 
въ тетрадехъ в [2] руб. н [50] коп. – Knyga išspausdinta ant melsvo popieriaus. – Lapų 
apačioje raidiniai spaustuvininkų ženklai.

22 cm; viršelis kartono, aptrauktas ruda marmurine oda; nugarėlėje aklieji filetės įspaudai, įspaus-
ta: ПРАЗДНИКИ // НОТНАГО // ПѢНIѦ, viršuje lipdė su num.: 34; knygos bloko kraštai 
marginti violetine spalva; priešlapiai žalio marmurinio popieriaus; klaidingai įrišta: lap. 50–53 įrišti 
po lap. 54, lap. 66–69 – po lap. 71, lap. 74–77 – po lap. 78, lap. 114–117 – po lap. 119. 

Lipdė: Виленская Публичная Библiотека; VVB raidinis šifras: Д3 2/34.
Rk 223

5. Псалтирь. – Вильнюс: тип. базилианского монастыря, 1778. – 64, 293 lap., 
[1] lap., [1] iliustr. lap.: inic., portr. (karalius Dovydas), vinj.;  4°. – Sign.: A–O4, A2, [1], 
A2–4, Б–Ѵ4, Аа–Ѣѣ4. – Kiekvieno sąsiuvinio paskutinio lapo kitoje pusėje sign. kirilikos 
skaitmenimis. – Lape 17 eilučių; 10 eilučių = 80 mm. – Iliustr. lap.: po 2-osios foliacijos 
lap. 2. – Dvispalvė spauda. – Foliacijos klaidos: lap. 29 pažymėtas 9’20. – Be antr. lapo. – 
Be kustodų. – Foliacija kirilikos rašmenimis. – Perspausdinta pagal: Москва, 6 декабря 
1645. – Dalis popieriaus 1774 m. (Клепиков (1978) № 1086).

Kn. pradedama (pagal Емельянова (2010) 12): Наказанïе ко учителем, какѡ им // учити 
дѣтѣй грамотѣ и како дѣ // тем учитися бжественному писанïю.

Aprašyta pagal: Голенченко (1986) 262; Вознесенский (1991) 223; Емельянова (2010) 12.
21 cm; be viršelio; def.: trūksta kn. pradžios iki lap. 8, lap. 106–188, 274–286, pab. nuo lap. 289, 

lap. 287 ir 288 smarkiai def.
Rk 99

25 VVB – Vilniaus viešoji biblioteka.
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6. Часослов. – Москва: [Синодальная тип.],  1807. – [1], 7, 184 lap.:  vinj.;  8°. – 
Sign.: [1], 17, 1–238. – Lape 17 eilučių; 10 eilučių = 69 mm. – Foliacija kirilikos rašme-
nimis.  – Lapų apačioje šalia sign. raidiniai spaustuvininkų ženklai. – Teksto pabaigoje 
nurodyta leidinio kaina: Цена м [40] копеекъ безъ переплету. – Dalis knygos išspausdinta 
ant melsvo popieriaus.  

17 cm; kartonas, ruda marmurinė oda; kietviršių briaunos puoštos juodintais ruletės įspaudais; 
nugarėlėje juodinti filetės, ruletės, pavieniai orn. įspaudai, įspausta: ЧАСОСЛОВЪ; knygos bloko 
kraštai taškuoti raudonai ir mėlynai.

Įrašas: Гр. Н.С. генварь 1809; knygos gale Leningrado TSRS mokslų akademijos bibliotekos 
žymė: pieštuku įrašyta kaina 2-50.

Rk 187

7. Сокращенный катихизис для обучения юношества православному закону 
христианскому / изданный при учреждении народных училищь в Российской импе-
рии. – Санкт-Петербург: [Разсматриван Святейшим Синодом], 1825. – 32 p.; 8°. – 
Sign. žymimos kirilikos skaitmenimis: [1], 17, 28. – Lape apie 19 eilučių; 10 eilučių = apie 
72 mm. – Pag. kirilikos rašmenimis. – Leidėjas nurodytas knygos pabaigoje. – Antr. lape 
nurodyta leidinio kaina: Цена безъ переплета 7 копеекъ. 

17 cm; viršelis plono popieriaus. 
Lipdė: Виленская Публичная библiотека; VVB raidinis šifras: Д2 9/483.
Rk 253

8. [Янкович де Мириево, Федор]. Пространный катихизис для обучения юно-
шества православному закону христианскому. – Издание пятое. – [Москва]: Мос-
ковская тип., 1815. – [4], 124 p.: vinj., signetas; 8°. – Sign. žymimos graždankos šriftu: 
[1–2], А–Ж8, З6. –  Aut. knygoje nenurodytas. – Lape apie 22, 23, 25 eilutes; 10 eilučių = 
apie 70, 60 mm. – Pag. kirilikos rašmenimis. 

21 cm; viršelis kartono, aptrauktas ruda marmurine oda, auksinti orn. ruletės įspaudai; 
superekslibr. kietviršiuose; nugarėlėje auksinti ruletės, pavieniai orn. įspaudai, tamsiai žalia plaketė 
su įspaudu: простран[ный] катiхiзiс, viršuje užklijuota žalia lipdė, lipdė su num.: 41; knygos bloko 
kraštai dažyti geltonai; priešlapiai marmurinio popieriaus.

Lipdės: Библiотека Генеральнаго Штаба; Виленская Публичная Библiотека; superekslibr.: 
viršutinio kietviršio centre sidabruotas herbas: erelis ir šv. Andriaus kryžius; apatinio kietviršio centre 
toks pat auksintas herbas; VVB raidinis šifras: Д3 2/41.

Rk 224

I l i u s t r a c i j o s

1 pav. Требник. Vilnius: Švč. Dvasios Brolijos sp. [i. e. Mamoničių sp.?], 1617; 4° (šifras 
Rk 282)

2 pav. Новый Завет с Псалтирью. Vievis: Švč. Dvasios Brolijos sp., 1611; 4° (šifras 
Rk 182)

3 pav. Диоптра. [2 laida]. Kuteinas: Viešpaties Apsireiškimo vienuolyno sp., 1654; 4° (šif-
ras Rk 244)

4 pav. [Формы разрешения = Formae absolutionis]. [Supraslė: Bazilijonų vienuolyno sp., 
XVIII a.]; 8° (šifras Rk 303)



5 pav. Ирмологион. [2 laida]. Počajivas: Bazilijonų vienuolyno sp., 1775; 2° (šifras Rk 390)
6 pav. Лазар Баранович. Слово на Успение пресвятыя Богородици. [Severianų Nau-

gardas arba Černigovas, apie 1675–1680]; 4° (šifras Rk 185)
7 pav. Евангелие. Vilnius: Mamoničių sp., 1600; 2°. Sentikių įrišas (XIX–XX a.) (šifras 

Rk 389)

NEW DATA ABOUT THE COLLECTION OF CYRILLIC PUBLICATIONS 
(1525–1839) OF VILNIUS UNIVERSITY LIBRARY

Ina Kažuro
S u m m a r y

Collection of the old Cyrillic books at Vilnius University Library is preserved already for 
150 years. This collection is a valuable part of the old Lithuanian book culture. Due to 
the major amount of defected items, the collection for many years was obscure and hardly 
accessible for the users. New discoveries in research of the Cyrillic press enabled to ac-
complish a comprehensive scientific description of Vilnius University Library collections 
in 2012–2013, to prepare and publish  collection’s catalogue. These results today allow to 
update collection’s quantitative data, to provide new data on its specific features and value 
in the context of research on the old Lithuanian culture. The article in various aspects 
analyses composition of the collection of Cyrillic books and its provenances. Furthermore 
the article analyses and describes five earlier unknown unique 17th–18th c. Cyrillic publica-
tions from Vilnius, Supraśl, Kiev, and Chernihiv publishing houses.  The article is supple-
mented by an addendum which introduces four books added to the collection in 2014, 
therefore not included into the catalogue.
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Наталія Петрівна Бондар
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На ц і она л ьна  б і бл і о т ек а
Укр аїни  ім .  В .  І .  В ерна дськог о

в on darnat @ u kr. n e t

Экземпляры кириллических  
изданий вильнюсских типографий из 

фондов Национальной библиотеки 
Украины имени В. И. Вернадского как 
источник историко-книговедческих и 
филигранологических исследований

В фондах Национальной библиотеки Украины имени В.  И.  Вернад-
ского (далее НБУВ) в настоящее время хранится довольно большое 
количество кириллических изданий вильнюсских типографий – Ма-
моничей (17 изданий в 57 экземплярах), В. Гарабурды (1 изд., 1 экз.), 
Вильнюского Святодуховского братства (в Вильнюсе – 11 изданий в 
33 экземплярах и в Вевисе – 9 изданий в 25 экземплярах) и Вильнюс-
ского Троицкого монастыря (11 изданий в 14 экземплярах). Хотя из 
зафиксированных в библиографии около 48 изданий типографии Ма-
моничей в собрании представлена где-то треть (33%) – 16, из типогра-
фии Братства – 19 из 69, т. е. всего 28%. Но если для сравнения обра-
титься к вильнюсским латиношрифтным изданиям в фондах НБУВ, 
то их насчитывается на порядок меньше. Несколько спасает ситуацию 
довольно значительная экземплярность вильнюсских кириллических, 
преимущественно литургических изданий – Евангелие П. Мстиславца 
1575 г. представлено 8 полными экземплярами, остальные Евангелия – 
два издания 1600 г. и 1644 г. – каждое 6 экземплярами, Триодь постная 
типографии Мамоничей 1609 г. – 10 экземплярами, Триодь цветная 
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типографии Мамоничей 1609 г. – 6 экземплярами, вевинское Еванге-
лие учительное типографии Братства 1616 г. – 10 экземплярами, Слу-
жебник, печатавшийся в Вильнюсе в 1692 г. и частично допечатанный 
в Супрасле в 1695 г. – 43 экземплярами.

Все имеющиеся в собрании издания описаны, отражены в кар-
точных и печатных каталогах, хотя и исследованы неравномерно, 
отчасти выборочно и фрагментарно, тем не менее служат источни-
ком ценных сведений из истории книгопечатания, истории бума-
ги, отдельные экземпляры представляют частные, библиотечные, 
монастырские и церковные собрания, интересны вкладными запи-
сями, кожаными и металлическими окладами и другими индиви-
дуальными особенностями. Кириллические издания вильнюсских 
типографий нашли отражение в каталоге собрания 1958  г.1, более 
уточненные сведения об изданиях ХVІ–ХVІІ ст. имеются в каталоге 
2008 г.2 Вкладные и владельческие записи части экземпляров изда-
ний вильнюсских типографий этого же периода нашли отражение в 
специальном издании 2005 г.3

Интересные сведения можно почерпнуть из анализа провениен-
ций изданий, напечатанных в типографиях Вильнюса, т. е. записей и 
пометок, свидетельствующих о происхождении и бытовании экзем-
пляров. Довольно редко в книгах фиксируются подробные сведения 
о месте их приобретения, вкладе и т.  д. Чаще историю бытования 
экземпляров раскрывают рукописные пометы, наклейки, печати, 
шифры собраний церквей, монастырей, учебных заведений, част-
ных библиотек. Анализ всего комплекса провениенций показал, что 
кириллические издания вильнюсских типографий были достаточно 
широко представлены в монастырских собраниях, как в украинских 

1 Славянские книги кирилловской печати ХV–ХVІІІ  в.: описание книг, хранящихся в 
ГПБ УССР. Сост. С. О. Петров, Я. Д. Бирюк, Т. П. Золотарь. Київ, 1958. 264 с.

2 Кириличні стародруки 15–17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернад-
ського: каталог. Уклад. Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов; За уч. Т. М. Росовецької. Київ, 
2008. 232 с.

3 ШАМРАЙ, Маргарита. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17  ст. з 
фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2005. 332 с.
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этнических, так и в зарубежных. В первую очередь эти издания ши-
роко представлены в киевских монастырских собраниях, вследст-
вие перераспределений 20–30-х  гг. ХХ ст., оказавшихся в фондах 
НБУВ. В первую очередь это собрание Киево-Печерской Успенской 
лавры, к которому восходят Служебник (Вильнюс: Тип. Мамони-
чей, ок.  1598; Кир.983); Евангелие (без сигнатур) (Вильнюс: Тип. 
Мамоничей, 1600; Кир.860); Евангелие (с сигнатурами) (Вильнюс: 
Тип. Мамоничей, 1600; Кир.1260п); Евангелие учительное (Вевис: 
Тип. братства, 1616; Кир.530; из Пещерного храма преп. Феодосия); 
Требник (Вевис: Тип. братства, 1638; КПЛ, ХІ 1/61); Евангелие 
(Вильнюс: Тип. Братства, 1644; Кир.4344п); из Китаевской Троиц-
кой пустыни, приписанной к Киево-Печерской лавре – «Ветроград 
душевный» Фикария Святогорца (Вильнюс: Тип. братства, 1620; 
Кир.1258п).

Из Киево-Софийского собора (или Киево-Софийского кафе-
дрального монастыря) – «Казанье святого Кирилла, патриарха Ие-
русалимского» Стефана Зизания-Тустановского (Вильнюс: Тип. 
Мамоничей, 1596; Соф. 686); «Казанье двое» Леонтия Карповича 
(Вевис: Тип. братства, 1615; Кир.4479п) в конволюте с «Ветрог-
радом душевным» Фикария Святогорца (Вильнюс: Тип. братства, 
1620) Евангелие (Вильнюс: Тип. братства, 1644, Кир.4346п). Из Ки-
ево-Михайловского Златоверхого монастыря – Служебник (Виль-
нюс: Тип. Мамоничей, 1583; Кир.747); Евангелие (с сигнатурами) 
(Вильнюс: Тип. Мамоничей, 1600; Кир.773); «Казанъе на честный 
погреб... Леонтия Карповича» Мелетия Смотрицкого (Вильнюс: 
Тип. братства, 1620. Кир.728(1)); «Духовные беседы» Макария Еги-
петского (Вильнюс: Тип. братства, 1627; Кир.725).

Фиксируются кириллические издания вильнюсских типографий 
в собраниях украинских волынских монастырей – Загоровского Ро-
ждествобогородицкого (с.  Старый Загоров Локачинского р-на Во-
лынской обл.) – «Диоптра» (Вевис: Тип. братства, 1612; Кир.731); 
Мелецкого Николаевского – Евангелие (Вильнюс: Тип. братства, 
1644, Кир.4347п); Почаевского Успенского (г. Почаев Кременецкого  
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р-на Тернопольской обл.) – «Вертоград душевный» Фикария Свя-
тогорца (Вильнюс: Тип. братства, 1620; Кир.4341п); Белостоцкого 
Святодуховского (с. Белосток Луцкого р-на Волынской обл.) – «Ду-
ховные беседы» Макария Египетского (Вильнюс: Тип. братства, 
1627; Кир.727).

В собраниях левобережных украинских монастырей ранее храни-
лись: в Молченском Софрониевском под Путивлем – «Диоптра» 
(Вевис: Тип. братства, 1612; Кол. Попова 3) и Служебник (Вевис: 
Тип. братства, 1638; Кол. Попова 75), в Гамалеевском Харлампиев-
ском (с.  Гамалеевка Шосткинского р-на Сумской обл.) – «Духов-
ные беседы» Макария Египетского (Вильнюс: Тип. братства, 1627; 
Кир.726); Мгарском Лубенском Спасо-Преображенском (с.  Мгар 
Лубенского р-на Полтавской обл.) – Служебник (Вильнюс: Тип. Ма-
моничей, 1617; Кир.1257п).

Из книжных собраний белорусских монастырей поступили – из 
Жировицкого Успенского (с.  Жировичи Слонимского р-на Грод-
ненской обл.) – Служебник (Вильнюс, 1692; Кир.4353п, из КДА); 
из Купятицкого Введенского (с. Купятичи Пинского р-на Брестcкой 
обл.) – Евангелие (Вильнюс: Тип. братства, 1644; Кир.4346п).

Так как большинство изданий было напечатано в конце ХVІ – 
первой половине ХVІІ  ст., они, безусловно, представляли интерес 
для старообрядцев. К старообрядческим собраниям восходят такие 
книги: из Климовского Покровского монастыря (с.  Климово Но-
возыбковского р-на Брянской обл., Россия) – Евангелие (без сигна-
тур) (Вильнюс, 1600; Кол. Попова 86), Евангелие учительное (Вевис, 
1616; Кол. Попова 25); из Покровской старообрядческой церкви в 
Покровской слободе близ деревни Завишан (с. Полесского р-на Ки-
евской обл., Украина) – Евангелие (без сигнатур) (Вильнюс, 1600; 
Кир.859). Часть экземпляров не имеют записей, но характер и тех-
ника изготовления их переплетов, застежек, обрезов, рукописных 
дополнений также свидетельствует об их бытовании в ХІХ–ХХ в. в 
старообрядческой среде – среди таких экземпляров Псалтырь (Виль-
нюс: Тип. Мамоничей, ок. 1600; Кол. Витта 4); Новый Завет с Псал-
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тырью (Вевис: Тип. Братства, 1611; Кир.721); Новый Завет с Псалты-
рью (Вильнюс: Тип. Братства, 1623; Кир.975) и др.

Если в целом проанализировать происхождение вильнюсских из-
даний НБУВ, то большинство из них ранее пребывали в собраниях 
Киевской духовной академии, Волынской духовной семинарии, Во-
лынского епархиального древнехранилища, Киевской духовной се-
минарии, Подольской духовной семинарии. По количеству изданий 
вильнюсских типографий в своем составе Киевская духовная акаде-
мия превосходит в несколько раз все остальные собрания, из ее фон-
дов имеется не менее 10 изданий, часть из которых – в значительном 
количестве экземпляров. Некоторые издания представлены несколь-
кими экземплярами, а уже упоминавшийся вильнюсско-супрасль-
ский Служебник 1692–1695 гг. – 39 экземплярами.

Изучение истории бытования экземпляров вильнюсских изданий 
заставило нас обратить внимание и на то, с какими изданиями в процес-
се бытования сплетены и объединены вильнюсские, и таким образом 
были обнаружены довольно любопытные сборники-конволюты. Так, к 
«Духовным беседам» Макария Египетского (Вильнюс: Тип. братства, 
1627; Кир.726) вторым алигатом приплетен экземпляр издания знаме-
нитого «Лексикона славеноросского» (Киев: Тип. Печерской лавры, 
1627). Один из экземпляров «Акафистов и канонов» (Вильнюс: Тип. 
Братства, 1628; Кир.4342п) сплетен вместе с тематически схожим из-
данием Киево-Печерской лавры – «Акафистом великомученице Вар-
варе» 1741 г. В другом экземпляре таких же «Акафистов и канонов» 
(Вильнюс: Тип. Братства, 1628; Кир.1259п) вначале зачем-то вставлен 
лист из Псалтыри, вероятно, львовской печати рубежа ХVІІ–ХVІІІ в., 
который пока так и не удалось атрибутировать. Фрагмент экземпляра 
вильнюсского Служебника 1617 г. вставлен в киевский Служебник 
1620 г. Часть Служебника типографии Мамоничей 1617 г. «Наука 
иереом» приплетена к изданию «Зерцало до прейзрения» Иосифа 
Шумлянского (Унев: Тип. Успенского монастыря, 1680).

Совсем недавно в составе вильнюсского братского издания «Вер-
тограда душевного» Фикария Святогорца 1620 г. была атрибутирована  
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часть «Молитвы или плачи на всяк вечер» (листы 117–148), ока-
завшаяся не вильнюсским, а кутеинским изданием того же произ-
ведения, вышедшим в типографии Богоявленского монастыря под 
названием «Брашно духовное» в 1637 г. Ранее такое издание в со-
брании НБУВ не числилось. Наибольший интерес для исследования 
представляют экземпляры вильнюсско-супрасльского Служебника 
1692–1695 гг., в который вставлялись части, в особенности «Литур-
гия Иоанна Златоустого», супрасльской, львовской, почаевской, пе-
ремышльской печати.

Предметом наиболее детального изучения стали экземпляры са-
мого раннего издания вильнюсских типографий собрания НБУВ – 
Евангелия П. Мстиславца 1575 г. Сейчас это издание представлено 
в собрании 8 полными экземплярами и двумя фрагментами, атрибу-
тированными во время подготовки каталога изданий И. Федорова и 
П. Мстиславца4.

Количество представленных экземпляров позволило сравнить 
их между собою, проанализировать не только вкладные записи и 
историю бытования экземпляров, но и особенности набора, иллю-
страции, варианты печати, а также водяные знаки. И на примере 
этого издания удалось использовать сведения о филигранях бумаги 
как для выявления новых, не введенных в библиографию вариантов 
печати, так и для исследования уже известных вариантов. Постра-
ничное сравнение экземпляров между собой и исследование бумаги 
всех экземпляров позволило расширить сведения об уже известных 
вариантах набора этого издания, например, на листах 3/6 второго 
счета. Наиболее полно этот вариант описан в каталоге изданий ХV–
ХVІ вв. собрания Российской национальной библиотеки, составлен-
ном В. И. Лукьяненко5. Однако изучение филиграней бумаги экзем-
пляров показало иную последовательность вариантов: в сравнении с 

4 БОНДАР, Наталiя. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий 
опис. Київ, 2012, с. 119–150.

5  Издания кириллической печати ХV–ХVІ вв.: 1491–1600: каталог книг из собрания 
ГПБ. Сост. В. И. Лукьяненко. Санкт-Петербург, 1993, с. 148.
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названными в каталоге В. И. Лукьяненко первоначальный набор со-
ставлял вариант 2, повторный – вариант 1. Филиграни свидетельст-
вуют о том, что первоначальный вариант без исправлений печатался 
одновременно с соседними листами, вариант с исправлениями – где-
то ближе к завершению работы. Возможно, перепечатка текста была 
предпринята не с целью исправления ошибок, а из-за недостачи пары 
именно этих листов, выявленной во время брошюрования, в резуль-
тате чего был осуществлен их повторный набор, при этом исправлены 
отдельные ошибки, в частности, выносные гласные внесены в строку. 
Например, лист  3, строка 1: «іехоніаѹ» – в исправленном варианте 
«іехонїа», лист  6, строка 16: «въ егіптѣ», в исправленном вариан-
те «въ егіптѣ». Стоит отметить и отличия между двумя вариантами 
Евангелия 1575 г. в печати красным цветом, не описанные ранее в ли-
тературе. Как известно, П. Мстиславец пользовался двуцветной пе-
чатью, выполненной с двух наборов в два прогона – сначала красным, 
потом черным. Например, в первом варианте на листе 6 оборот, стро-
ки 14/15, І вариант – «младе/нцемъ», ІІ вариант – «младен 8/цемъ».

Подробное исследование и последующих вильнюсских изданий 
Евангелий типографии Мамоничей – без сигнатур и с сигнатурами, 
позволило установить еще один любопытный факт – для печатания 
Евангелия без сигнатур 1600 г. был использован экземпляр Евангелия 
1575  г. с начальным неисправленным вариантом текста листов 3/6. 
А для следующего издания Евангелия типографии Мамоничей – так 
называемого Евангелия с сигнатурами, было использовано не преды-
дущее Евангелие без сигнатур, как можно было бы предположить, а 
также Евангелие 1575 г., но уже с исправленными листами 3/6. Это 
свидетельствует об авторитетности издания П. Мстиславца для по-
следующих переизданий.

Удалось также выявить еще один неизвестный ранее вариант на-
бора листов Евангелия 1575 г. Но поскольку выявить этот вариант 
удалось, опираясь на сведения о бумаге экземпляров Евангелия, оста-
новимся сначала на этом. Постраничный просмотр и фиксация водя-
ных знаков бумаги экземпляров Евангелия 1575 г. собрания НБУВ 
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позволили установить интересный и необычный факт – 4 из 8 экзем-
пляров напечатаны на достаточно качественной бумаге, не имеющей 
сюжетных филиграней. Дальнейшая сверка экземпляров с филигра-
нями и без филиграней показала, что не имеется отличий в основ-
ном наборе черной краской между экземплярами с двумя разными 
вариантами бумаги. В наборе красной краской некоторые отличия 
были выявлены. Наиболее показательны разночтения верхней стро-
ки листа 20 – в первом варианте «рє¹гь» печать с выносной «ч», во 
втором – «рєчє г ь,», печать без выносной. На других листах встре-
чаются и другие более мелкие визуальные отличия в наборе, в распо-
ложении букв, промежутках между словами и др. Кроме того, отлича-
ется и цвет красной краски в разных вариантах – в первом случае она 
темно-красная, во втором – значительно светлее.

Еще один не описанный в литературе вариант печати удалось 
выявить на листах 128/133 второго счета. Наиболее существен-
ные отличия – лист 128, строки 1–2: І вариант «…нараспоутї/
ихъполагахүнедоужныа…»; ІІ вариант «…нараспоутїих / полагахоу 
недоужныа…». Фиксируются также отличия в наборе красным цве-
том в верхнем колонтитуле на оборот листа 128.

Если вернуться к вопросу об исследовании водяных знаков Еван-
гелия 1575 г., то детальный анализ оставшихся четырех экземпляров 
собрания НБУВ дал возможность детально исследовать их количест-
венное соотношение, динамику их смены и т. д.6 В процессе исследо-
вания было установлено, что экземпляры Евангелия 1575 г. с сюжет-
ными филигранями синхронно отражают замену одной партии бумаги 
другой. Выявление в их составе бумаги с редкими филигранями было 
зафиксировано в одних и тех же тетрадях. Значительное количество 
выявленных водяных знаков свидетельствует, что бумага для печата-
ния Евангелия 1575  г. приобреталась в виде нескольких отдельных 
партий, приобретенных через посредника. Изучение происхождения 
филиграней свидетельствует, что использовалась бумага как местного, 

6 БОНДАР, Наталiя. Водяні знаки віленського Євангелія 1575 р. як джерело історико-
книгознавчих досліджень. In Наукові праці НБУВ, Вип. 19, Київ, 2007, с. 307–324. 
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так преимущественно малопольского (подкраковского) происхожде-
ния, что указывает на международный характер в то время посредни-
ческой торговли бумагой. Более чем треть от всего количества бумаги 
составляют листы с филигранью Трубы7, также использовано большое 
количество бумаги с филигранью Топор8. Оба этих вида можно считать 
базовыми, т. е. такими, на использование которых более всего рассчи-
тывали издатели. Это свидетельствует о целевой закупке подобной бу-
маги или ее изготовлении специально для печатания Евангелия 1575 г. 
Изучение бумаги Евангелия 1575 г. позволило установить некоторые 
подробности последовательности печатания частей книги – динамика 
смены водяных знаков в Евангелии очень четко показывает, что всту-
пительные части ко всем четырем евангельским текстам печатались на 
одном из завершающих этапов работы. Таким образом работа над тек-
стом издания длилась одновременно с его печатанием, что указывает 
на непосредственное участие П. Мстиславца и в издательской, и в ре-
дакционной деятельности.

Интересны особенности бытования экземпляров вильнюсского 
Евангелия 1575 г. В некоторых из экземпляров имеются ранние вклад-
ные записи, например, в Евангелии Кир.756 – полистная запись о том, 
что книгу подписал и осуществил вклад в память о своих родителях 
«поп Василевский Петр Иванович» в 1580 г.9, к сожалению, не указав 
ни места вклада, ни названия храма, в который он был осуществлен.

На другом экземпляре Евангелия 1575 г. Кир.770 имеется еще бо-
лее ранняя вкладная запись шляхтичей Лаврина и Матроны Иваниц-
ких в Благовещенскую церковь в Иваничах (сейчас районный центр 
Волынской области, Украина), от 6 мая 1579  г.10 Запись обширная 

7 LAUCEVIČIUS, Edmundas. Popierius Lietuvoje XV–XVIII  a.: аtlasas. Vilnius, 1967,  
p. 200; № 1413.

8 Там же, p. 228; №1654–1657.
9 ШАМРАЙ, Маргарита. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17  ст., 

№  112, с.  88; БОНДАР, Наталiя. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця, 
№ 4.2, с. 132.

10 ШАМРАЙ, Маргарита. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17  ст., 
№ 112а, с. 88–89; БОНДАР, Наталiя. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця,  
№ 4.3, с. 135–137.
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по размеру и содержанию, располагается на нижнем поле 57 листов, 
состоит из четырех отдельных частей, разместившихся на начальных 
листах четырех Евангелий. Судя по ее содержанию, повелением Лав-
рина Богушевича Иваницкого и его жены в Благовещенскую церковь 
были вложены серебряные сосуды, кубок, ложка, дискос, крест «воз-
двигальный» деревянный в серебряном окладе, колокола и богослу-
жебные книги.

Вкладная запись Иваницких 1579 г. считается одной из наиболее 
ранних среди всех известных на экземплярах Евангелия П.  Мстис-
лавца 1575 г. Запись второй половины ХІХ ст. на верхнем форзаце: 
«Принадлежитъ церкви села Иваничъ Казанской» является свиде-
тельством того, что книга в течение трехсот лет хранилась в тех самых 
Иваничах.

Наша заинтересованность донаторской деятельностью Иваниц-
ких позволила собрать и обобщить информацию о сохранившихся 
до сегодняшнего дня культовых ценностях, вложенных четой Ива-
ницких в иваничевский храм и другие церковные и монастырские 
центры11. Прежде всего это храмовая икона Благовещения, написан-
ная мастером Федуском из Самбора на Перемышльщине в 1579 г. с 
вкладной записью на позументе Матроны Иваницкой, по мнению 
специалистов представляющая собой один из самых ярких образцов 
украинской иконописи ХVІ cт.12 Сохранился также деревянный ки-
парисовый крест в серебряной оправе с той же донаторской записью 
и гербом Иваницких, считающийся самым древним деревянным кре-

11 Подробнее об этом см.: БОНДАР, Наталiя. Ікона Благовіщення майстра Федус-
ка 1579 р. з Іваничів в контексті дослідження донаторської діяльності волинських 
шляхтичів Іваницьких. In Волинська ікона: дослідження та рестраврація: матеріали 
ХV міжнародн. наук. конференції, м. Луцьк, 25–26 вересня 2008: наук. зб. Луцьк, 
2008, Вип.  15, с.  123–125; БОНДАР, Наталiя. Вкладний примірник вільнюського 
Євангелія 1575 р. як джерело дослідження ктиторської діяльності подружжя Лав-
ріна та Мотрони Іваницьких. In Розмаїття культур: історія і соціально-комуніка-
тивна природа Книги: матеріали ІV міжнародн. наук.-практичн. семінару (м. Харків, 
12–15 квітня 2011 р.). Харків, 2012, с. 24–36.

12 Наиболее полную библиографию см.: АЛЕКСАНДРОВИЧ, Володимир. Західноукра-
їнські малярі ХVІ ст. Львів, 2000, с. 158–159; и др.
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стом в музейных собраниях Украины13. Удалось обнаружить следы и 
книг из вклада Иваницких.

Любопытным для исследователей оказался и фрагмент Евангелия 
1575  г., представляющий собой четыре гравюры с изображениями 
евангелистов Луки, Матфея, Марка и Иоанна, вставленные в один из 
экземпляров острожской Библии 1581 г., шифр хранения Кир.76214. 
Проведенный филигранологический анализ этих листов показал, что 
из досок, вырезанных для Евангелия 1575  г., они тиражировались 
позднее, где-то в 80–90 гг. ХVІ ст., и предназначались для самосто-
ятельного распространения в виде эстампных картинок15. Таким 
образом их можно классифицировать как ранние образцы восточно-
славянской эстампной гравюры, возможно, украинской.

Кроме Евангелий печати П.  Мстиславца в собрании НБУВ чи-
слились два экземпляра Псалтыри 1576 г. (Кир.5549п, Кол. Витта 4), 
однако подробное исследование показало, что на самом деле они яв-
ляются экземплярами Псалтыри той же типографии Мамоничей око-
ло 1600 г., и сейчас в фондах НБУВ, к сожалению, нет экземпляров 
вильнюсской Псалтыри 1576 г. Подобные ошибки в описании ши-
роко распространены, поскольку типография Мамоничей славилась 
неоднократными сходными между собой перепечатками одних и тех 
же изданий.

13 БІЛОУС, Людмила. Хрест Ларіона Іваницького. In 100 років колекції державного му-
зею українського народного декоративного мистецтва: зб. наук. праць. Київ, 2001, 
с. 57–62.

14 БОНДАР, Наталiя. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця, №  6.7, с.  207–
210.

15 Подробнее об этом см.: БОНДАР, Наталiя. До історії побутування книжкових ілю-
страцій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVІ–ХVІІ ст. In Руко-
писна та книжкова спадщина України. Київ, 2005, Вип.  10, с.  212–231; БОНДАР, 
Наталiя. Ілюстровані примірники острозької Біблії 1581  р. із зібрання НБУВ як 
джерело дослідження перших естампних східнослов’янських гравюр. In Рукописна 
і стародрукована книга: міжнар. наук. конф., Львів, 23–25 квітня 2004, Львів, 2006, 
с. 11–18; БОНДАР, Наталiя. Первопечатные эстампные гравюры П. Мстиславца и 
П. Берынды в экземплярах Острожской Библии 1581 г. из собрания Национальной 
библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. In Федоровские чтения. 2007, Москва, 
2007, с. 96–108.
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Раннюю вильнюсскую печатную продукцию представляет также 
Евангелие, напечатанное, вероятно, в Вильнюсе В.  Гарабурдой око-
ло 1582 г. Экземпляр происходит из собрания В. О. Витта. На нем 
имеются давнишние обширные вкладные записи ХVІ–ХVІІ ст. скре-
пой, свидетельствующие о давнем бытовании книги на территории 
России. Предметом исследования стала его бумага, хотя результаты 
ее исследования пока не опубликованы. Было установлено, что в со-
ставе этого экземпляра фиксируется приблизительно 40% бумаги без 
сюжетных водяных знаков, что подтверждает гипотезу о достаточно 
широком распространении такой бумаги в последних десятилетиях 
ХVІ в. в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой.

Следующее издание типографии Мамоничей – Служебник 
1583  г., ставший первым самостоятельным изданием типографии 
Мамоничей после завершения сотрудничества с П.  Мстиславцем, 
имеется в НБУВ всего в одном экземпляре и интересен прежде всего 
своими маргиналиями – многочисленными поминальными запися-
ми на полях. Поминания на страницах Служебников – явление до-
вольно распространенное, однако крайне редко удается установить 
персоналии помянутых. Вильнюсский Служебник 1583 г. является 
редким исключением – в поминальных записях на полях в одном ме-
сте упоминается княгиня Мария Юрьевна Гольшанская16, в другом – 
князь Григорий, и дважды княгиня Мария (т. е. та же Мария Гольшан-
ская), а также ее отец – Григорий (Юрий) Семенович Гольшанский 
(ум. ок. 1529) и мать – Мария Андреевна Гольшанская Сангушков-
на (ум. после 1551). Упомянутая тут Мария Юрьевна Гольшанская, 
в браках Монтовтова, Кирдеева Козицкая, княгиня Курбская, более 
известна третьим браком с русским государственным деятелем, эмиг-
рантом, писателем и переводчиком князем Андреем Михайловичем 
Курбским. После двух замужеств Мария Юрьевна осталась вдовой, 
а ее третий брак окончился скандальным и шумным разводом. Эк-

16 БОНДАР, Наталiя. Поминання Марії Юріївни Гольшанської у вільнюському Слу-
жебнику 1583 р. зі збірки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря. In Ста-
рий Луцьк: Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. Вип. 7, Луцьк, 2011, с. 458–472.
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земпляр издавна хранился в собрании Киево-Михайловского Злато-
верхого монастыря. Поминания М. Ю. Гольшанской и ее родных на 
полях приписано к печатным текстам об основателях храма и ктито-
рах, однако документальных сведений о протекции Гольшанских ки-
евскому монастырю нами найдено не было.

Небезынтересны для исследователей и 5 экземпляров трех изда-
ний Литовского Статута собрания НБУВ. Нами была проанализи-
рована бумага этих экземпляров. Предварительные наблюдения за 
бумагой всех трех изданий на примере экземпляров НБУВ показали, 
что 2-е издание по нашим предположениям было напечатано около 
1595/1596 гг.17 Анализ бумаги 3-го издания и сравнение его с бума-
гой других изданий типографии Мамоничей этого периода позволил 
гипотетически сместить срок печатания этого издания с 1600 г. на 
несколько более ранний – где-то на 1597/1598 гг. Это предположе-
ние подтверждается общностью некоторых водяных знаков 2-го и 
3-го изданий. Тогда история печатания Статута выглядит так – от 
первого издания остались некомплектные листы, было набрано вто-
рое издание, для части экземпляров которого использованы остатки 
первого. Поскольку наблюдался спрос на книгу, через недлительный 
срок была предпринята еще одна попытка его печатания, вероятно, 
большим тиражом и с расчетом на использование бумаги собствен-
ных бумажных мельниц.

В составе собрания НБУВ имеется редкий экземпляр так назы-
ваемых «виленских» или «вильнюсских листов», приплетавшихся 
к неполным экземплярам острожской Библии. Речь идет о фрагмен-
те Ветхого Завета, состоящем из 48 листов (с 133 по 180 ІІІ счета). 
По содержанию это книги пророка Иезекииля и 12 так называемых 
«малых пророков». Где и когда печатался это фрагмент, докумен-
тально не зафиксировано. Наиболее распространена гипотеза о его 

17 БОНДАР, Наталiя. Некоторые замечания о бумаге кириллических изданий литов-
ского Статута. In Статут Вялікаго Князства Літоўскаго ў гісторыі культуры Бе-
ларусі: матэрыалы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, Мінск, 18–19 красавіка 
2013 г. Мінск, 2013, с. 78–85.
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печатании в вильнюсской типографии Мамоничей около 1595  г. 
после приобретения у наследников И.  Федорова львовян С.  Ко-
рунки и С. Сеньковича в 1588 г. в Люблине неполных экземпляров 
острожской Библии 1581  г. «Вильнюские листы» из фонда НБУВ 
вплетены в Библию Соф.13а из собрания Киево-Софийского собора 
с вкладной записью 1628 г. во Влодаве18. Экземпляр был известен ис-
следователям первой половины ХХ в., потом почему-то «выпал» из 
научного оборота и уже в ХХІ в. был туда возвращен. Как известно, 
«вильнюсские листы» являются изданием редким, в каталоге изда-
ний ХVІ в. А. А. Гусевой19 таких экземпляров известно всего 7. Мы 
также исследовали водяные знаки бумаги этого экземпляра собрания 
НБУВ 20. Филигранологическое исследование показало, что для его 
печатания использовалась бумага малопольского (преимущественно 
люблинского) производства, что не исключает, но и не подтверждает 
его «вильнюсское» происхождение, и дает возможность называть 
эти листы с той же вероятностью и «люблинскими».

Детальное изучение вильнюсских изданий собрания повлекло 
за собой и некоторые «потери». Например, атрибуция дефектного 
Часовника конца ХVІ – начала ХVІІ в. без начальных и конечных 
листов Кир.895, как нам казалось, неизвестного в библиографии, 
показала, что это не вильнюсский, а очень редкий острожский Ча-
сослов 1602 г., известный до того времени в единственном экзем-
пляре собрания РНБ в Санкт-Петербурге. Одна из страниц этого 
издания была воспроизведена в статье А. С. Зерновой, посвящен-

18 ШАМРАЙ, Маргарита. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17  ст, 
№  13а, с.  69; БОНДАР, Наталiя. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця, 
с. 252–254.

19 ГУСЕВА, Александра. Издания кирилловского шрифта второй половины ХVI в... Кн. 2, 
с. 999, № 138.

20 БОНДАР, Наталiя. Острожская Библия с «виленскими листами» из собрания 
НБУВ. In Книга и мировая цивилизация: Материалы 11 Междунар. книговед. научн. 
конференц. по проблемам книговедения, (Москва, 20–21 апреля 2004  г.): В 4-х  т. 
Москва, 2004, т.  2, с.  355–359; БОНДАР, Наталiя. До історії друкування «віль-
нюських аркушів» 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників. In Наукові праці 
НБУВ. Вип. 31. Київ, 2011, с. 203–213.
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ной П.  Мстиславцу21, что позволило нам подтвердить идентич-
ность петербургского и киевского экземпляров22.

Безусловно, интересны для исследователей экземпляры двух Еван-
гелий 1600 г. типографии Мамоничей, для различения называющиеся 
исследователями «Евангелием без сигнатур» и «Евангелием с сигна-
турами». Первое из них увидело свет в июле 1600 г., второе – позднее, 
вероятно, в конце первого – в начале второго десятилетия ХVІІ в. При 
этом надо отметить устойчивую традицию не отражать эти сведения 
при библиографическом описании Евангелия с сигнатурами23. Хотя 
иногда более позднее время печатания все же находит отражение в би-
блиографии24. Экземпляры Евангелий без сигнатур и с сигнатурами 
1600 г. собрания НБУВ не менее интересны своими владельческими и 
вкладными записями в сравнении с Евангелием 1575 г. 

Исследование особенностей издания Евангелия без сигнатур 
1600  г. путем сверки экземпляров позволило выявить неизвестные 
ранее варианты печати. Один из вариантов был выявлен в наборе 
красным на листе 2 второго счета, то есть на первом листе, где содер-
жится начальный текст Евангелия от Матфея. Выявлены отличия в 
наборе вязи – она отличается размером и формой букв. Любопытно, 
что вариант с меньшим размером вязи соотносится с ошибкой в ко-
лонцифре (нумерации) этого листа – вместо 2 то есть «в», напечата-
но «ав».

Дальнейшее исследование ошибок в нумерации разных экземпля-
ров Евангелия 1600 г. без сигнатур позволило обнаружить отсутствие  

21 ЗЕРНОВА, Антонина. Первопечатник Петр Тимофеев Мстиславец, с. 98–100.
22 БОНДАР, Наталiя. Доробок Острозького культурно-видавничого осередку в фондах 

Національної бібліотеки України імені В.  І.  Вернадського. In Наукові записки. На-
ціональний університет «Острозька академія». Сер. «Історичні науки». Вип.  13. 
Острог, 2008, с. 406–407.

23 ГУСЕВА, Александра. Издания кирилловского шрифта второй половины ХVI  в. 
Кн.  2, с.  1096–1097, №  170; БОНДАР, Наталiя. Кириличні стародруки 15–17  ст, 
с. 42, № 29; Кириллические издания отдела редкой книги БАН: 1493–1600: каталог. 
Сост. М. Ю. Гордеева, А. А. Романова. Санкт-Петербург, 2010. 170 с.; и др.

24 НЕМИРОВСКИЙ, Евгений; ЕМЕЛЬЯНОВА, Елена. Книги кирилловской печати: 
1551–1600: каталог. Москва, 2009, с. 245, № 147.
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нумерации на листе 332 в одном экземпляре, шифр Кир.859, в 
остальных экземплярах колонцифра имеется. Сверка набора на ли-
сте 332 и парном 333 этого экземпляра с другими позволила выявить 
любопытный вариант, также не отраженный в известных нам публи-
кациях. Выявленные отличия в наборе экземпляра Кир.859 можно 
классифицировать как ошибки в тексте. Интересно то, что листы не 
перенабирались, а исправления были внесены в тот же набор, и в дру-
гих пяти экземплярах имеются листы с исправлениями.

В варианте набора фиксируются такие ошибки – на оборот листа 
333, строки 7–8: «…ше / ж¦оч собою оъчици, недоочмѣю» (ошибки 
подчеркнуты), в исправленном варианте «…ме / ж¦оу собою оучици, 
недооумѣю». Далее по тексту ошибки продолжаются – строка  10: 
«…оъчникъ…» исправлено на «…оучникъ…»; строка 12: «…се-
моч…» исправлено на «…семоу…»; строка 13: «…очбо…» исправ-
лено на «…оубо…». 

Сравнительный анализ первичного текста и его исправлений сви-
детельствует о том, что начальный набор производился неквалифици-
рованным работником, вероятно, не знавшим церковнославянского 
языка и «руской мовы», а потом с начального набора распечатывал-
ся текст на одном или нескольких листах, по которым осуществля-
лась вычитка, в результате которой в набор вносились исправления.

Можем предположить, что набор осуществлялся попеременно 
двумя сотрудниками – опытным мастером и неквалифицированным 
учеником, после которого мастер проверял, вычитывал текст и вно-
сил исправления – поэтому фиксируются многочисленные ошибки 
на листах 332 и 333 об. (набор осуществлялся учеником), но их нет 
на листах 332 об. и 333 (набор осуществлялся мастером). Выявление 
таких вариантов печати представляет ценные для дальнейших иссле-
дований фактографические сведения о том, как именно практически 
осуществлялись набор и верстка при печатании текста Евангелия.

Интересны экземпляры Евангелия без сигнатур 1600 г. и своими 
вкладными и владельческими записями. Среди шести экземпляров 
самая ранняя владельческая запись прочитывается в экземпляре 
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Кир.4340п. В конце книжки на чистом листе размещена выполнен-
ная каллиграфическим почерком обширная вкладная запись от име-
ни игумена Пустынно-Никольского монастыря Рафаила Непитуще-
го в Киеве в 1618 г. В записи идет речь о том, что мещанин и райца 
киевский Яков Чарнавский дал средства на изготовление оклада для 
напрестольного Евангелия из монастырского храма. За это монахи 
обязались внести его имя и имена его родственников в монастырский 
помянник, после смерти Я. Чарнавского сопровождать его тело для 
погребения в Киево-Печерский монастырь и отслужить сорокоуст в 
память об усопшем25.

Объектом наших исследований стали также филиграни экземпля-
ров Евангелия 1600 г. без сигнатур, Евангелия 1600 г. с сигнатурами 
и Евангелия 1644 г., результаты которых будут опубликованы в бли-
жайшем будущем.

Евангелие с сигнатурами представлено в фонде НБУВ 6 экземпля-
рами. Среди них также имеются экземпляры с интересными владель-
ческими записями. Например, на листах Евангелия Кир.773 имеется 
большая вкладная запись от имени могилевских жительниц Панкра-
тии Ермоловны Мартыновой с дочерью инокиней Пелагиею в Киев-
ский Михайловский женский монастырь, существовавший при одно-
именном мужском монастыре. Запись внесена в Евангелие Киевским 
митрополитом Иовом Борецким, проживавшим в Михайловском 
монастыре, и имеет его подпись: «Іов Борецкий митрополи(т) Кіе(в)
ский строите(л) обители Миха(й)ловское в Кіевѣ рукою власною».

Но наибольший интерес представляет экземпляр Евангелия 
Кир.759, основную часть которого составляют листы Евангелия с 
сигнатурами, кроме того, в его составе имеется 40 листов Евангелия 
без сигнатур 1600 г., четыре листа Евангелия 1575 г. и 16 листов набо-
ра, отличающегося от всех известных кириллических старопечатных 

25 БОНДАР, Наталiя. Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 і 1600 років з 
фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-
книгознавчих досліджень. In Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, 
бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 3. Львів, 2008, с. 35.
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изданий Евангелия. Все эти листы вставлены между листами Еванге-
лия с сигнатурами 1600 г., и таким образом, собран полнотекстовый 
экземпляр Евангелия.

Прежде всего отметим, что этот необычный «сборный» экзем-
пляр Евангелия содержит несколько записей 1636 г., большая из ко-
торых на листе 374 об. такого содержания: «Року ҂ахлs [1636] мѣсеца 
ноябра дня θ [= 9] / [дали?] раби бога свещеного борчане мужи бо-
роцкие // на име Юхим Семенович Солуян Куяш и Григорий Панас 
// из братом Васком Андрѣевичи Юшко Раевич з пасын // ками сво-
ими Хреневичами Селивон Самсон Куц // и Андрѣй Юрко з братом 
Васком Григориевичи Хомичи // чотири брати Пашковичи Денис и 
Кузма усе село // посполу помолившисе Господу Богу и пречистый его 
ма / тере и всѣм святым его и святому Архистратигу Михайлу // уло-
жили сие рекомые Евангелие напрестольнае / до престола святого Ар-
хистратига Михайла и в тые ж часы // Апостол и Требник издан бол-
ший вѣчьно а не порушно // а хто бы мѣль сие надане од храму свято-
го Архистратига Михайла дерзнути и порушити и на свой пожиток //  
оборочати да буди проклят в сем свѣци и в будущем..А подписовал 
сий подпис Анъдрей Евхимов[и]ч Борецкий за панованя в державы 
его ми//лост пана Станислава Олешка на ден святого Воскресеня».

Многочисленные попытки атрибутировать населенный пункт пока-
зали, что в записи упомянуто село Борки, сейчас Доброе Камень-Кашир-
ского района Волынской области, Украина. В дальнейшем уже во второй 
половине ХІХ  ст. экземпляр Евангелия, вероятно, из местного храма 
Борок попал в собрание Волынского епархиального древлехранилища в 
Житомире, о чем свидетельствуют шифры этого собрания на книге.

Детальной характеристики заслуживают листы неизвестной печати 
в составе этого Евангелия (шифр Кир.759). В соответствии с филиг-
ранями и особенностями печати эти листы неоднородны, условно их 
можно разделить на две группы – группу А (листы 3–6, 146–147, 159, 
166) и группу Б (листы 376–383). Листы первой группы не имеют ана-
логов среди известных кириллических старопечатных изданий, веро-
ятно, являются пробными начальными отпечатками, или одноразовой 
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допечаткой для восполнения недостающих листов Евангелия с целью 
его продажи. Для допечатки характерны такие признаки, как кривые 
строки, неровно расположенные буквы, небрежность печати, тонкая 
бумага и просвечивание текста с обратной стороны.

Листы неустановленной печати, принадлежащие к первой группе, 
составляют 4 пары, две из них размещены в начале основного еван-
гельского текста, во 2-й тетради, третья (листы 146–147) – в 20-й 
тетради, четвертая (листы 159 и 166) – в 22-й тетради, в конце Еван-
гелия от Матфея. Они имеют три филиграни Орел и одну филигрань 
Олень. Обе филиграни никак не корреспондируются с водяными 
знаками ни одного из трех анализированных нами Евангелий.

Первая из филиграней изображает орла в кругу, с размещенным 
на его груди гербом Трубы в щите. Такой герб имеет название «Рад-
зивиловского орла». Идентичной филиграни в альбомах выявить не 
удалось, две подобные размещены в альбоме Э. Лауцявичюса26, одна 
из них датируется 1633–1637 гг., вторая – 1650–1653 гг. Изображен-
ный герб свидетельствует, что соответствующая бумажная мельница 
находилась во владениях представителей рода Радзивиллов. Вторая 
филигрань с изображением, вероятно, оленя в картуше выявлена в 
альбоме И. Каманина и А. Витвицкой в документах 1625–1626 гг.27 
Поэтому филиграноведческий анализ не позволяет определить вре-
мя появления листов неизвестной печати этой группы точнее, чем 
1625–1653 гг. С учетом того, что вкладная запись в экземпляре да-
тирована 1636 г., листы были напечатаны приблизительно в средине 
20-х – первой половине 30-х гг. ХVІІ ст. Детальнее особенности всех 
составляющих Евангелия, в том числе и листов неустановленной пе-
чати были отражены в нескольких наших публикациях28.

26 LAUCEVIČIUS, Edmundas. Popierius Lietuvoje XV–XVIII a… atlasas… p. 33–34, № 172–
173; [Текст] – p. 176–177.

27 КАМАНІН, Іван; ВІТВІЦЬКА, Олександра. Водяні знаки на папері українських доку-
ментів ХVІ і ХVІІ в.: 1566–1651. Київ, 1923, с. 124, 026, № 1155, 1157, 1158. 

28 БОНДАР, Наталiя. Невідомі аркуші віленського друку в складі примірника вілен-
ського Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки НБУВ. In Рукописна та книжкова 
спадщина України. Вип. 11. Київ, 2007, с. 35–47; и др.
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Листы второй группы (конечные) составляют отдельную 50-ю те-
традь, где размещается указатель евангельских чтений. Листы имеют 
три филиграни Бродич29 и одну пару листов без филиграней. Учтем то, 
что бумага с филигранью Бродич в виде тройного креста часто встре-
чается на конечных листах Евангелия с сигнатурами. Использование 
этой филиграни ограничено 1610–1624  гг., и, как мы уже говорили, 
этот аргумент использовался Э. Лауцявичюсом для датировки Еванге-
лия с сигнатурами 30. Герб Бродич использовал в водяных знаках соб-
ственной бумажной мельницы В. Жуховский, муж дочери Л. Мамони-
ча. Он унаследовал мельницы тестя после его смерти в 1606 г. После 
1624  г. вильнюсская мельница Мамоничей-Жуховских уже не изго-
товляла маркированную этим гербом бумагу. Поэтому листы 376–383 
неизвестной печати были напечатаны или одновременно с конечными 
листами Евангелия с сигнатурами, или несколько позже.

Эти листы, в отличие от допечатки первой группы, сходны с ли-
стами Евангелия с сигнатурами. Можно было бы предположить, что 
это типографский вариант издания. Однако такой вариант не был 
выявлен нами в других экземплярах собрания НБУВ. Интересно 
то, что отличия в наборе между вариантом и стандартными листами 
Евангелия с сигнатурами на листах 377, 378, 380–383 состоят в ис-
правлении ошибок в варианте, допущенных в стандартном наборе 
Евангелия с сигнатурами. Например, сравним набор стандартных эк-
земпляров Евангелия с сигнатурами и экземпляра Кир.759: лист 377, 
строка 1 : «пне¦ еvа¥» – «пне¦, В еvа¥»; лист 378, строка 17: «пне¦ 

еvа¥ ѿЛ¬» – «пне¦ еvа¥ ѿМаѳ»; лист 380, строка 15: «еvа¥ ѿМа²» – 
«еvа¥ ѿМаѳ»; лист 381, строки 6, 15: «еvа¥ ѿМа²» – «еvа¥ ѿМаѳ».

С какой целью был напечатан вариант с исправлением, и почему 
был использован в тираже издания, неизвестно. Возможно, такой 
вариант будет выявлен исследователями в экземплярах Евангелия с 
сигнатурами других собраний. Косвенным подтверждением этого 

29 LAUCEVIČIUS, Edmundas. Popierus Lietuvoje XV–XVIII a. … аtlasas, c. 243, № 1826–
1829; [Текст] – c. 199.

30 Там же, c. 15–16, 157.
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стало обнаружение варианта набора листов следующей 51-й тетради 
(листы 384–391), который удалось выявить благодаря тому же водя-
ному знаку Бродич. Такой отдельный вариант выявлен в одном из 
экземпляров Евангелия с сигнатурами Кир.4340п, где также наблю-
дается перепечатка с исправлением ошибок. В других экземплярах, в 
том числе и исследуемом Кир.759, набор с ошибками, вероятно, бо-
лее ранний по времени. Напечатаны листы на бумаге с филигранью 
Агнец31, бумаги Бродич нет.

Также более детально были исследованы и вставные листы Еванге-
лия 1575 г. и Евангелия 1600 г. без сигнатур. Четыре вставных листа 
Евангелия 1575 г. целиком отвечают набором и водяными знаками 
стандартным экземплярам этого издания. Что касается листов Еван-
гелия без сигнатур, то их водяные знаки в целом отвечают филигра-
ням на соответствующих листах и в тетрадях шести других экземпля-
ров Евангелия без сигнатур. Однако обращают на себя внимание осо-
бенности этих листов – часть их напечатана на серой некачественной 
бумаге – например, листы 175–176, 289–296. На некоторых листах 
посредине нижнего поля заметен слепой оттиск двух небольших ква-
дратных деталей. На листе 19 нет нумерации. Заслуживает отдельно-
го внимания лист 362 (парный 365) – в сравнении с другими экзем-
плярами Евангелия без сигнатур. На нем также нет нумерации, есть 
ошибка: строка 12, конец «ѯъ», исправленная в других экземплярах 
без сигнатур на «ѯз». То есть тут встречается вариант набора листа 
362, включенный в тираж Евангелия без сигнатур после исправления.

Отдельно нами были проанализированы листы Евангелия с сиг-
натурами. Их филиграни в целом соответствуют филиграням других 
экземпляров собрания НБУВ, но выявлены и некоторые отличия. 
На листах 93, 151, 155, 157, 180–183 анализируемого экземпляра 
имеются филиграни Слеповрон32, которых нет в соответствующих 
тетрадях Евангелия с сигнатурами. Хотя печать этих листов в экзем-
пляре Кир.759 и стандартных экземплярах совпадает. Вероятно, это 

31 Там же, c. 115, № 578–580; [Текст] – c. 182.
32 Там же, c. 517–518, № 3819–3821; [Текст] – c. 227.
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объясняется тем, что листы с водяным знаком Слеповрон некачест-
венные, очень тонкие, поэтому и забраковывались перед брошюро-
ванием и не включались в тираж. По времени функционирования 
наиболее близкий водяной знак датируется 1619–1621 гг. Также име-
ются и другие несоответствия филиграней по листам – в экземпляре 
Кир.759 встречаются листы со знаком Рыба в круге33 в тетрадях 5, 
11, 29, 34, 35, и эта бумага низкого качества, в то же время в 5 дру-
гих экземплярах этой бумаги в указанных тетрадях нет. Так же в 27-й 
тетради имеется уже упомянутая филигрань Бродич, которой нет в 
стандартных экземплярах, а листы также из серой некачественной бу-
маги. Таким образом, во всех случаях несовпадения филиграней в эк-
земпляре Кир.759 видим очень некачественную бумагу в отличие от 
других экземпляров с сигнатурами. Поэтому можем сделать выводы, 
что исследуемый экземпляр Кир.759 был собран из остатков тиражей 
изданий, в том числе из некачественных листов, ранее забракованных 
при брошюровании.

Атрибуция фрагментов, составляющих это необычное Евангелие, 
и выявление в его составе листов неизвестной печати побудили нас 
к подготовке публикации в 2014 г. исследования, каталога и альбома 
«Вильнюсские Евангелия второй половины ХVІ–первой половины 
ХVІІ в. в фондах НБУВ», с подробным описанием 32 экземпляров 
4-х изданий Евангелий – 1575 г., 1600 г. без сигнатур и с сигнатурами 
и 1644 г., а также уникальных фрагментов неизвестной вильнюсской 
печати 20–30-х гг. ХVІІ в.

Поскольку в каталог было включено и описание издания Еван-
гелия 1644 г. типографии Вильнюсского братства, представленное в 
фонде НБУВ 6 экземплярами, то детально исследовались особенно-
сти издания в целом и отдельных его экземпляров. Подробное изуче-
ние и постраничная сверка экземпляров позволили выявить более 
двух десятков исправлений ошибок. Практика исправления ошибок 
была распространена в типографиях, издававших кириллические 
издания. Однако в изданиях типографии Мамоничей, в частности 

33 Там же, c. 540, № 4078; [Текст] – c. 230.
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в Евангелиях 1600 г. без сигнатур и с сигнатурами, редактирование 
текста путем исправления ошибок не использовалось. Исправления в 
Евангелии 1644 г. осуществлены путем заклейки ошибочного текста, 
забеливания, дописывания букв.

Некоторые исправления систематично внесены во все экземпля-
ры – лист 38, строка 12, в тексте «…и слѣпыѧ видѧ» букву после 
«п» забелено и исправлено на «ы»; лист 61, строка 1, в тексте «…
дній тѣхъ, слн ҃це…» на заклейке слово «тѣхъ» и т. д. Выявлены слу-
чаи, когда ошибка была замечена еще во время печати, и исправлена 
в наборе. В результате этого ошибка есть лишь в части экземпляров – 
например, лист 185 об., строка 13, «Сре¦ Рече же…», на заклейке 
«Р» (Кир.4345п). В других экземплярах заклейки нет, так как ошиб-
ка была исправлена в наборе. Иногда исправления почему-то были 
осуществлены не во всех экземплярах – например, две опечатки ли-
ста 295 об. исправлены путем печатной заклейки в четырех экземпля-
рах, методом рукописного исправления – в одном (Кир.543), и еще в 
одном (Кир.4345п) – опечатка почему-то не исправлена.

Не менее интересны экземпляры Евангелия 1644 г. своими вклад-
ными и владельческими записями, в том числе принадлежащими 
известным церковным иерархам. Наиболее интересна одна из по-
листных записей скрепой в экземпляре Кир.4346п: «Сиӕ книга 
прозываемаӕ // Еванъгелиӕ напрестолъное // в Вильне купленоє // 
року ¢·®ѳ҃ [= 1649] // мsца маӕ ¬å [= 25] днѧ // j ѿ мене // много 
гришънаго // Юръӕ Нелюбовича Тукалъского // во 8ского Пинъско-
го // до церъкѳи воведениѧ // прєсветоє Богородицы // монастира 
Купетицъкого // єсть наданоє, // а хтобы мелъ сюю Евангелию // с 
тоє цѣркѳи үзӕтъ // розсүдитъсе зо мною пере¦ милостиѳымъ бого® 
MP». Упоминающийся тут Юрий Нелюбович Тукальский, вероят-
нее всего в будущем Киевский митрополит Иосиф Нелюбович Ту-
кальский. Это напрестольное Евангелие с другими монастырскими 
ценностями, среди которых и чудотворная икона Купятицкой Бо-
гоматери, было привезено в Киев и хранилось в Киево-Софийском 
соборе. На этом же экземпляре есть и польскоязычная запись 1654 г. 
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пинской обывательницы Софии Пекарской Григоровой Володкови-
чевой о вкладе в монастырь ценных предметов для богослужения.

В другом экземпляре Евангелия 1644 г., Кир.4344п, из собра-
ния Киево-Печерской лавры, почему-то не нашедшем отражения в 
каталоге лаврского собрания (сначала рукописном, впоследствии и 
в печатном), имеется более поздняя запись киевского митрополита 
Филарета (Амфитеатрова) 1847 г. с распоряжением внести ее в ката-
лог Лаврской библиотеки «и хранить тщательно как книгу редкую». 
Другая запись на этом экземпляре, принадлежит епископу Черни-
говскому Зосиме Прокоповичу. Известно, что Зосима Прокопович 
в сане епископа Черниговского пребывал в Киево-Печерском мона-
стыре и был блюстителем пещер св. Антония. Интересно, что в этой 
записи Зосима Прокопович именует себя наместником Печерского 
монастыря, однако в известных нам публикациях такой факт его би-
ографии не упоминается34.

Среди изданий типографии Мамоничей последнего периода ее 
деятельности заслуживает внимание издание Служебника 1617 г. Как 
известно, в библиографии зафиксировано два издания Служебника 
1617 г. – одно, напечатанное в типографии Л. Мамонича, состоящее 
из 29 ненумерованных листов, 26 ненумерованных листов и 473 стра-
ниц35, и второе, напечатанное в типографии Братства, состоящее из 28 
ненумерованных листов и 473 страниц36. В «Кніге Беларуси» указа-
но, что экземпляры Служебника типографии Братства имеются в та-
ких собраниях – два в Государственной публичной библиотеке, сейчас 
Российской национальной библиотеке (ГПБ 1.8.16г, ГПБ 1.8.15в) и 
один в Государственной публичной библиотеке УССР, то есть в НБУВ 
(Кир.4336п). Информация об экземплярах ГПБ содержится в каталоге 
В. И. Лукьяненко37 – в собрании фиксируются два экземпляра, один из 

34 КАГАМЛИК, Світлана. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культу-
ри (ХVІІ–ХVІІІ ст.). Київ, 2005, с. 346.

35 Кніга Бєларусі, № 80.
36 Там же, № 81.
37 Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта ХVІ–ХVІІ в. Сост. В. И. Лукья-

ненко. Вып. 2: 1601–1654 гг. Ленинград, 1975, 267 с.
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которых представляет собой два листа – титул и ненумерованный лист, 
приплетенные в Служебнику, напечатанному в Вильнюсе в 1598 г., в 
другом – 6 ненумерованных листов – страницы 1–8, 258–261, впле-
тенные в Служебник 1617 г. типографии Мамоничей38. Таким образом 
Служебник типографии Братства представлен всего 6 листами, вклю-
чая титульный лист. Киевский экземпляр Кир.4336п представляет со-
бой Служебник типографии Мамоничей, в который вставлены титуль-
ный лист, лист [2] после титульного и лист [12]. В другом экземпляре 
собрания НБУВ Кир.4337п (не отраженном в библиографии) имеется 
отличная от всех других листов печать страниц 1–8 «Литургии Іоанна 
Златоустого», которую можно классифицировать как допечатку брат-
ства. То есть путем изучения библиографических источников и изда-
ний de visu нам удалось вычленить всего 7 листов четырех экземпляров 
двух собраний, которые можно классифицировать как принадлежав-
шие к изданию Служебника типографии Братства 1617 г., в их числе 
и титульный лист с выходными сведениями. Поэтому пока библиогра-
фы располагают сведениями, на основании которых нельзя говорить 
о существовании самостоятельного издания Служебника типографии 
братства 1617 г., а только о допечатывании небольшого количества ли-
стов для неполных Служебников типографии Мамоничей. Вероятно, 
было напечатано издание Служебника 1617 г. типографии Мамоничей, 
некоторые экземпляры которого содержат допечатанные в типогра-
фии братства листы.

Изложенный материал свидетельствует о том, что в собрании 
НБУВ представлено большое количество экземпляров изданий 
вильнюсских типографий, достаточное для изучения истории виль-
нюсского книгопечатания, исследования истории бытования экзем-
пляров этих изданий и т. д. Проведенные исследования были направ-
лены на изучение истории бытования изданий преимущественно ти-
пографии Мамоничей, на вкладные и владельческие записи, а также 
исследование бумаги этих книг. Однако даже эти направления пока 
не исследованы исчерпывающе.

38 Там же, c. 69.
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UKRAINOS NACIONALINĖS V. I. VERNADSKIO BIBLIOTEKOS 
FONDUOSE ESAMŲ VILNIAUS SPAUSTUVININKŲ KIRILIKOS 

LEIDINIŲ EGZEMPLIORIAI KAIP ISTORINIŲ KNYGOTYRINIŲ IR 
FILIGRANOLOGINIŲ TYRIMŲ ŠALTINIS

Natalija Bondar
S a n t r a u k a

Šiuo metu Ukrainos nacionalinės V. I. Vernadskio bibliotekos (toliau – UNVB) fonduose 
saugoma pakankamai daug senų Vilniaus kirilikos leidinių – brolių Mamoničių spaustu-
vės 17 leidinių (57 egz.), V. Garaburdos spaustuvės 1 leidinys (1 ezg.), Švč. Dvasios bro-
lijos spaustuvės 20 leidinių (58 egz.) ir Švč. Trejybės vienuolyno spaustuvės 11 leidinių 
(14 egz.). Visi leidiniai aprašyti 1958 m. ir 2008 m. kataloguose, o jų proveniencijos ap-
tartos specialiame 2005 m. leidinyje. Vilniaus kirilikos leidiniai iš UNVB fondų priklausė 
įvairioms Ukrainos ir užsienio vienuolynų bibliotekoms. Visų pirma, jos kilusios iš seno-
vinių Kijevo vienuolynų: Pečioros laurų, Kitaivsko vienuolyno, Sofijos soboro ir Mykolo 
Auksabokščio vienuolyno. Taip pat Vilniaus kirilikos leidiniai priklausė Voluinės ir kai-
riakrantės Ukrainos vienuolynams. Mažesnė kirilikos leidinių dalis priklausė Baltarusijos 
vienuolynams ir sentikių knygų rinkiniams.

Tyrinėjant Vilniaus kirilikos knygų, saugomų UNVB, funkcionavimo istoriją buvo 
užfiksuoti įdomūs konvoliutai, sudaryti iš temiškai panašių, tačiau skirtingose spaustu-
vėse išleistų leidinių. Įdomiausia medžiaga aptinkama Vilniaus–Supraslės Služebniko 
(1692–1695) egzemplioriuose, su įrištomis „Jono Auksaburnio liturgijomis“, išleistomis 
Supraslėje, Lvove, Počajive, Peremislyje.

Iki šios dienos išsamiai buvo ištirti 1575 metų Petro Mstislaveco Evangelijos, vieno 
ankstyviausių Vilniaus kirilikos leidinių, egzemplioriai (8 pilni egzemplioriai ir 2 fragmen-
tai). Didelis Evangelijos egzempliorių skaičius leido juos palyginti, išanalizuoti jų nuosavy-
bės įrašus ir sklaidos istoriją, be to, buvo nagrinėjami teksto rinkimo savitumai, iliustraci-
jos, spausdinimo variantai, taip pat vandenženkliai. Egzempliorių sulyginimas papuslapiui 
ir popieriaus nagrinėjimas leido papildyti duomenis apie žinomus šio leidinio teksto rin-
kimo variantus. Evangelijos egzemplioriuose aptiktų vandenženklių įvairovė leidžia daryti 
prielaidą, kad popierius šiam leidiniui buvo įgyjamas per tarpininką keliomis atskiromis 
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partijomis. Taip pat tyrinėjant vandenženklių kilmę paaiškėjo, jog buvo naudojamas tiek 
vietinės, tiek Mažosios Lenkijos (Krokuvos priemiesčių) gamybos popierius. Tai rodo bu-
vus tarptautinį popieriaus prekybos pobūdį anais laikais.

Taip pat 1575 metų Evangelijos popieriaus tyrinėjimas leido atskleisti kai kuriuos 
spausdinimo tvarkos ypatumus. Vandenženklių kaita tiksliai nurodo įvadinę knygos dalį 
buvus spausdinamą paskutiniame darbo etape. Vadinasi, teksto parengimas vyko kartu 
su jo spausdinimu, o tai atskleidžia tiesioginį P. Mstislaveco dalyvavimą ir leidybos, ir re-
dagavimo darbuose. Kito 1575 metų Evangelijos fragmento vandenženklių analizė leido 
atskleisti keturių evangelistų medžio raižinių panaudojimą kaip atspaudus, skirtus parda-
vimui atskirai nuo knygos.

Tyrinėjant kito ankstyviausio Vilniaus kirilikos leidinio – V. Garaburdos Mokomo-
sios Evangelijos (apie 1582) – egzempliorių, buvo nustatyta apie 40 proc. popieriaus be 
vandenženklių. Tai patvirtina prielaidą apie tokio popieriaus paplitimą LDK teritorijoje 
XVI a. antroje pusėje.

Vandenženklių analizė buvo naudinga tyrinėjant ir kitus Vilniaus kirilikos leidinius. 
Pavyzdžiui, analizės metu gauti duomenys leidžia pratęsti seną diskusiją apie papildomas 
Lietuvos Statuto (1588) laidas. Taip pat Ostroho Biblijos „vilnietiškų lapų“ nustatyta van-
denženklių kilmė verčia toliau tikslinti duomenis apie jų spausdinimo vietą: kaip rodo van-
denženkliai, jie galėjo būti atspausdinti ne tik Vilniuje, kaip įprasta manyti, bet ir Liubline. 
Ateityje visų Vilniaus Evangelijų leidimų (iš viso 32 egz.) tyrinėjimo rezultatus numatyta 
pristatyti specialioje naujoje UNVB mokslinėje publikacijoje XVI a. antros pusės–XVII a. 
pirmos pusės Vilniaus Evangelijos iš UNVB fondų. Ši publikacija apims įvadinį tyrimą, ka-
talogą ir iliustracijų albumą.

1583 m. Mamoničių spaustuvės leidinys Služebnikas buvo pirmasis, išleistas nutraukus 
darbą su P. Mstislavecu. UNVB yra vienas šio reto leidinio egzempliorius, išsiskiriantis 
gausybe užrašų LDK didikų Alšėniškių giminės atstovams paminėti. Egzempliorius nuo 
seno buvo saugomas Kijevo Mykolo Auksabokščio vienuolyno bibliotekoje. Šioje knygoje 
šalia maldų už bažnyčios steigėjus ir globėjus yra prirašyti kunigaikštienės Marijos Alšėniš-
kės (?–1586) ir kitų jos giminaičių vardai, tačiau rasti nepavyko istorinių liudijimų apie 
Alšėniškių paramą Mykolo Auksabokščio vienuolynui.

Tarp vėlyvesnių Mamoničių spaustuvės leidinių retumu išsiskiria 1617 m. Služebnikas. 
Bibliografai fiksuoja dvi 1617 m. Služebniko laidas: viena išėjo iš Mamoničių spaustuvės, 
kita – iš Vilniaus brolijos spaustuvės, tačiau jų identifikacija iki šios dienos neišspręsta. 
Dviejų Služebniko egzempliorių iš UNVB rinkinio tyrimas papildo šią temą naujomis 
įžvalgomis, tačiau reikia pripažinti, kad jų nepakanka problemai spręsti.

Pateikta medžiaga leidžia manyti, kad UNVB kirilikos rinkinyje yra gausu medžiagos 
Vilniaus spaudos istorijai tyrinėti. Iki šiol atlikti darbai buvo skirti daugiausia Mamoničių 
spaustuvės leidinių sklaidai, nuosavybės užrašams, taip pat popieriui nagrinėti. Tačiau šios 
kryptys dar laukia išsamių tyrinėjimų.
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COPIES OF CYRILLIC BOOKS BY VILNIUS PRINTERS HELD  
AT THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE  
AS A SOURCE OF THE HISTORIC BOOK SCIENCE AND 

PHILIGRANOLOGY RESEARCH
Natalija Bondar

S u m m a r y

The article introduces to one of the largest old Vilnius Cyrillic scripts collection 
(130 items) which is preserved now at Vernadsky National Library of Ukraine. Majority 
of these Cyrillic books to the National Library were brought from various monasteries 
of Ukraine. 16th–19th c. publications of Vilnius printers are being analysed considering 
various aspects of book science: versions of text printing, artful typography, and especially 
watermark designs. A research about Cyrillic scripts’ paper helps to reinstate the printers’ 
work schedule. Moreover, it is important to study Vilnius Cyrillic scripts provenances as 
they disclose peculiarities of East Slavic spiritual and cultural connections.



Росица Кирилова 
На ци она л на  Би бл и о т ек а  « Св .  Св .  Кирил  и  Ме т одий »

ro ss i _ ki @ ya h o o.c om

Славянские кириллические книги 
Национальной библиотеки Болгарии: 

ценность и значение фонда

Национальная библиотека Болгарии им. святых Кирилла и Мефо-
дия – старейшая культурная институция Болгарии, была основана в 
1878 г., сразу же после освобождения страны от османского ига. Не-
посредственно после ее создания поступают и первые дарения старо-
печатных, редких и ценных книг, которые легли в основу специализи-
рованного фонда.

Структурирование этого фонда в специализированные коллек-
ции начинается с создания Отдела рукописей и старопечатных книг 
в 1948 г. Несколько десятилетий подряд поколения специалистов 
прилагают много усилий для пополнения этого фонда. В настоящий 
момент он представлен следующими коллекциями:

•	 Славянские кириллические печатные книги XV–XIX веков.
• Болгарские старопечатные книги и периодические издания пе-

риода Болгарского возрождения (1806–1878 гг.). Это исклю-
чительно богатая коллекция, и именно это определяет ее репре-
зентативность по отношению к болгарской книжной продук-
ции в эпоху Болгарского возрождения.

• Редкие болгарские книги от 1878 г. до наших дней. Редкие и цен-
ные издания с экслибрисами, автографами или издания с особен-
ным полиграфическим и художественным оформлением. 

• Иностранные старопечатные редкие и ценные книги от XV в. 
до наших дней, обособленные по языковому признаку. В этой 
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коллекции хранятся три инкунабулы: две латинские 1477 и 
1493 гг. и одна греческая 1484 г. Особенный интерес вызывает 
своим богатым оформлением изданная в 1493 г. «Всемирная 
хроника» Гартмана Шеделя. Большая часть изданий связана с 
болгарской политической и культурной историей, с историей 
балканских и славянских народов, но есть так же очень ценные 
экземпляры книг известных иностранных авторов с автографа-
ми и экслибрисами.

• Миниатюрные издания.
Коллекция славянских кириллических печатных книг XV–XIX вв. 

Национальной библиотеки им. святых Кирилла и Мефодия – одна из 
самых богатых в Европе. Ее ценность в значительной степени опреде-
ляется наличием изданий, связанных с началом южнославянского, и, 
в частности, болгарского книгопечатания. Общее количество книг в 
коллекции – около 850 томов. Большая часть их издана в XIX веке. 
Распределение их по векам выглядит следующим образом:

• XV в. – 5 т. 
• XVI в. – 84 т. 
• XVII в. – 50 т. 
• XVIII в. – 268 т. 
• XIX в. – 452 т.
Для удобства, я представлю обзор коллекции в хронологическом 

порядке.
Наша библиотека имеет пять кириллических инкунабул. Это эк-

земпляры книг иеромонаха Макария, напечатанные по указу черно-
горского воеводы Гюрга Цырноевича в первой типографии на Бал-
канах, основанной в Цетинье: Октоих, изданный в 1494 г. (4 экз.) и 
один экземпляр Псалтири, изданной в 1495 г.

XVI в. Книгопечатание XVI в. представлено в коллекции преиму-
щественно венецианскими изданиями, но есть и экземпляры редких 
книг, вышедших в первых балканских печатницах Горажденского 
монастыря, Милешевского монастыря, монастыря Мркшина церква, 
городов Белграда, Тырговиште, Брашова и Альба Юлия.
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Важное место в истории болгарского книгопечатания занимают 
книги города Тырговиште (Румыния), где трудился священноинок 
Макарий. Недостаточные сведения о его личности явились причиной 
попыток некоторых исследователей в прошлом идентифицировать его 
с черногорцем Макарием, который руководил Цетинской печатницей. 
Языковые различия, а также различия шрифтов, орнаментики и спосо-
бов печати книг опровергают в большей степени идею идентичности. 
В первой валашской типографии Макарием печатаются Служебник 
(1508 г.), Октоих (1510 г.) и Четвероевангелие (1512 г.). В нашей кол-
лекции хранятся только четыре экземпляра Четвероевангелия. Один из 
них имеет особенность – седьмой и четырнадцатый листы 2-ой тетра-
ди напечатаны на пергаменте. Язык Макариевых книг – среднеболгар-
ский, а художественное оформление и убранство книг тесно связаны 
с традициями Тырновской книжной школы. Пересекающиеся между 
собой окружности, большие квадратные заставки, изобилие орнамен-
тальных букв и шрифт, имитирующий тырновский литургический 
устав, относятся к болгарской рукописной книге XIV–XV в. Благода-
ря именно этим особенностям мы относим тырговиштские издания 
к началу болгарского книгопечатания. Венецианские издания XVI в. 
в коллекции представляют в основном продукцию самой большой 
южнославянской типографии сербов и болгар, основанной Божида-
ром Вуковичом в 1519 г. и унаследованной впоследствии его сыном 
Виченцо. В нашей коллекции имеются экземпляры первых изданных 
там книг – Служебник (1519 г.) (1 экз.), Псалтирь с часословом (1520 г.)  
(2 экз.), Съборник (Праздничная минея) (1538 г.) (5 экз.). Виченцо 
Вукович не сумел обогатить издательский репертуар типографии, он 
в основном перепечатывал книги, изданные отцом. Виченцо Вукович 
издает последовательно Псалтирь с последованием (1546 г.) (5 экз.), Мо-
литвослов (1547 г.) (2 экз.) и Служебник (1554 г.) (5 экз.). Перемены, 
которые он вводит, в основном относятся к художественному офор-
млению книг – обрамление текста гравированными рамками, которые 
заполнены растительными или геометрическими мотивами и образа-
ми святых, и заключены в круги и эллипсы.
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Три издания XVI в. являются для нас особенными потому, что 
тесно связаны с началом болгарского книгопечатания – это книги 
первого болгарского книгопечатника Якова Крайкова. В Националь-
ной библиотеке Болгарии хранятся экземпляры всех его изданий – 
Часословец (1566 г.), Псалтирь с последованием (1569 г.) и Молитве-
ник (1570 г.) (4 экз.). Исключение составляет лишь книга Различни 
потреби, изданная в 1572 г. Науке известны только три полных эк-
земпляра этого издания: два – в Амброзианской библиотеке Милана 
и один в Университетской библиотеке Лeйдена.

В 1566 г. Яков Крайков нанимает типографию Божидара Вуковича 
и в этом же году отпечатывает первую свою книгу Часословец, которая 
по содержанию, в известном смысле, напоминает молитвословы-сбор-
ники Божидара и Виченцо Вуковичей в основном из-за включенных в 
нее вседневных молитв, которые, в сущности, и определяют его бого-
служебный характер. Но у Якова этот материал помещен не в начале, 
а в конце Месяцеслова и житий и сказаний, связанных с ежегодными 
праздниками. В Часословце болгарский книгопечатник ревностно от-
мечает дни, в которые почитается память болгарских святых и просве-
тителей: Климента Охридского, Иоанна Рильского, Параскевы Тыр-
новской, Илариона Мыгленского и других. В наши дни книга Якова 
Крайкова является библиографической редкостью. В Болгарии хра-
нятся два неполных, с большими утратами экземпляра в Народной би-
блиотеке им. Ивана Вазова (Пловдив), в Национальном историческом 
музее один экземпляр и в Национальной библиотеке (София) тоже 
один экземпляр. За пределами Болгарии, насколько нам известно, су-
ществуют одиннадцать экземпляров: по два экземпляра в Российской 
государственной библиотеке (Москва), в Российской национальной 
библиотеке (Санкт-Петербург) и в Матице Сербской. По одному – в 
Библиотеке Британского Музея, в библиотеке Ватикана, в Государст-
венной научной библиотеке Киева, в Церковном Музее в Белграде и в 
Научной и университетской библиотеке в Скопье. Наша библиотека 
приобрела это исключительно ценное издание сравнительно недавно, 
в 1999 г. Для меня это был редкий шанс и профессиональный вызов 
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участвовать в качестве эксперта в процессе идентификации издания и 
приобретения его у частного лица. Общее состояние приобретенного 
для Национальной библиотеки Болгарии экземпляра сравнительно 
хорошее, за исключением нескольких сильно поврежденных страниц 
из тетради АА и ВВ. В хорошем состоянии 228 листов из 268; нали-
цо 31 тетрадь из 33. Целиком отсутствуют две тетради, отмеченные 
латинскими буквами S и T и неполная последняя тетрадь (отмечен-
ная звездочкой), в которой находится Послесловие Якова Крайкова, а в 
остальных тетрадях отсутствуют только отдельные листы. Иллюстра-
тивный материал тоже хорошо сохранился – 39 виньеток и заставок 
и 29 гравюр. Установлено так же отсутствие гравюр: Преображение, 
Абагаров Убрус, Воскресение Христово.

Ценность нашей коллекции определяется и наличием изданий 
русских книгопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. У 
нас хранятся два экземпляра Острожской библии Ивана Федорова, 
изданной в 1581г., причем один из них сравнительно редко встреча-
ющийся, с различными датами в послесловии – 1580 и 1581 гг. Чет-
вероевангелие Петра Мстиславца, изданное в 1575 г. в Вильнюсе, до-
казывает неоспоримое печатное и граверское мастерство своего со-
здателя. Среди книг XVI в. мы имеем еще одно вильнюсское издание, 
которое является частью конволюта – Наука ку читаню и розуменю 
писма словенского, изданного в 1596 г. 

XVII век. Преобладающая часть экземпляров коллекции – книги, 
отпечатанные в Киеве (13 экз.), во Львове (8 экз.) и в Москве (10 экз.), 
а среди остальных – книги монастыря Говора, Тырговишта, Бузэу, 
Бухареста и других городов. Одно из интересных изданий – поэма в 
честь князя Александра Острожского Ламент дому княжат Остроз-
ских, является библиографической редкостью. Наш экземпляр пред-
ставляет собой часть конволюта, содержащего пять отдельных книг 
конца XVI–начала XVII вв., он самый полный из всех известных нам 
в настоящее время. В том же самом конволюте находится и упомяну-
тая выше книга XVI в., изданная в Вильнюсе в 1596 г. – Наука ку чи-
таню... Из действующих в XVII в. румынско-болгарских типографий  
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в нашей коллекции представлена печатница монастыря Говора, позд-
нее перемещенная в Кымпулунг (Долгое поле). Отпечатанные там 
книги связаны с именем Мелетия Македонского. О влиянии на него 
русской и украинской печатной книги говорят как нововведения в 
композиции, наборе и орнаментике, так и множество русских и укра-
инских слов, внесенных в средноболгарский язык изданий. Мы име-
ем одно из них – Псалтирь с пасхалией и синаксарь, отпечатанный в 
1638–1641 гг. Стефаном Охридским и Сильвестром под наблюдени-
ем Мелетия Македонского.

Специального внимания заслуживают и два издания XVII в., ко-
торые важны и ценны для нас из-за их тесной связи с болгарской 
культурной историей, и в частности с болгарским книгопечатанием. 
В первую очередь надо отметить Абагар Филиппа Станиславова – 
первую печатную книгу с новоболгарскими языковыми элементами, 
изданную в 1651 г. в Риме. Ее появление связано с проникновени-
ем и распространением католицизма в болгарских землях в XVII в. 
Единственный экземпляр в Болгарии хранится в нашей библиотеке. 
В настоящее время известны 15 экземпляров, которые хранятся в 
библиотеках различных европейских городов: Рима, Москвы, Лей-
пцига, Берлина, Одессы, Парижа, Вены, Санкт-Петербурга (2 экз.), 
Казани, Копенгагена, Болоньи. Известный болгарский историк и па-
леограф, исследователь болгарского и византийского средневековья 
проф. Иван Дуйчев в 1975 г. сообщил о Болонском экземпляре, соб-
ственности Университетской библиотеки города Болонья. Он един-
ственный сохранился в виде свитка длиной в пять метров и восемьде-
сят сантиметров и шириной десять с половиной сантиметров. Другая 
ценная книга – Служба и житие Ивана Рильского. Отпечатана она в 
1671 г. в Киево-Печерской лавре, и, в сущности, является первым 
печатным изданием жития болгарского святого Иоанна Рильского, 
составленного болгарским патриархом Евтимием.

Среди остальных экземпляров XVII в. надо упомянуть и Грамма-
тику Мелетия Смотрицкого (Москва, 1648 г.), Ключ разумения Ио-
аникия Галятовского (Львов, 1665 г.), Диоптру (Могилев, 1698 г.), 
Триодион сиест Трипеснец (Тырговиште, 1649 г.) и другие.
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XVIII в. Это большей частью русские и украинские книги, отпе-
чатанные в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. Создание описей 
этих книг дает возможность исследователям создать более полную 
картину русского и украинского культурного и языкового влияния 
в болгарских землях. В коллекции хранятся исключительно ценные 
образцы русской и украинской печатной книги.

В первую очередь надо уделить внимание тем изданиям, которые 
являются источником исторических сведений о болгарском народе. 
Деяния церковная и гражданская в двух томах – русский перевод сочи-
нения Цезаря Барония. Деяния церковная выходят в Москве в 1719 г. и 
в отличие от 12-томного оригинального издания на латинском языке 
(Ватикан, 1588–1607гг.) содержат и Предисловие к православному чита-
телю. Основоположник Болгарского возрождения Паисий Хилендар-
ский использует его как основной источник для написания своего тру-
да История славянобългарска (1762 г.). В его сочинении наблюдается 
влияние таких украинских и русских источников как киевский Синоп-
сис, Кормчая книга и Рай мысленный. В нашей коллекции, к сожалению, 
нет этих изданий. Другое издание со сведениями о болгарском народе, 
переведенное на русский язык, это сочинение Вильгельма Стратема-
на Феатрон или позор исторический (Санкт-Петербург, 1724 г.). Наш 
экземпляр ценен собственноручной записью русского слависта Алек-
сандра Гильфердинга, в котором говорится: «Примио сам из Славе-
носръбске патриаршие шест книга (едно Евангелие, едан Пролог, три 
Сборника и едну книга грчиских стихова) за дар Царско-русской би-
блиотеци у Петербургу, 28 юлия 1857. Царско-русский консул сараев-
ский Александър Теодорович Гилфердинг».

Свидетельством богатства нашей коллекции является наличие книг 
видного представителя русского просвещения Федора Поликарпова-
Орлова. У нас есть три экземпляра первого многоязычного букваря, 
изданного Ф. Поликарповым-Орловым в Москве в 1701 г. – Буквар 
славенскими, греческими, римскими писмены и один экземпляр Лекси-
кона треязычного, изданного в 1704 г. Из книг XVIII в. упомяну еще 
Алфавит духовный Исайи Копинского (Киев, 1741 г.), Православное  
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исповедание веры Петра Могилы (Москва, 1744 г.), Акафист святей 
великомученице Варваре Иоасафа Кроковского (Киев, 1754 г.). 

XIX в. Славянские кириллические книги XIX в. составляют почти 
половину коллекции. Преобладают русские издания, отпечатанные в 
московских типографиях, в основном в Синодальной, которая созда-
на как продолжение Московского печатного двора. Далее по коли-
честву экземпляров следует печатная продукция типографии Киево-
Печерской лавры – это богато украшенные экземпляры, которые от-
ражают художественную самобытность киевских мастеров-граверов. 
Украинская книга представлена также изданиями типографий во 
Львове, Чернигове, Почаеве и Одессе. В коллекции сравнительно не-
велико количество книг, отпечатанных в XIX в. в других европейских 
городах: Вене, Белграде, Будапеште, Бузеу, Перемышле, Нови Сад, 
Венеции, Вильнюсе (Часовник, 1802 г.). Кроме богослужебных книг, 
интересны экземпляры некоторых нравственно-догматических сочи-
нений, таких как Алфавит духовний, Зерцало христианское, Камень  
веры. В коллекции есть экземпляры и книг сербского просветителя 
Аврама Мразовича (Руководство к славенстей граматице... и Руко-
водство к славенскому красноречию), сочинения архимандрита Павла 
Кенгелаца (Естествословие и Всемирное Бытиясловие) и другие.

Одной из основных задач Отдела рукописей и старопечатных книг 
Национальной библиотеки Болгарии является изучение и раскрытие 
содержания коллекции в описях и документальных сборниках. Нача-
ло исследовательской работе Отдела было положено в далеком 1910 г. 
профессором Беню Цоневым – болгарским языковедом-славистом, 
палеографом, специалистом в области истории болгарского языка. 
Он составил первую опись славянских рукописей Национальной Би-
блиотеки им. святых Кирилла и Мефодия, включив в один из своих 
томов кириллические печатные книги, поступившие в библиотеку до  
1910 года1. Позднее другой известный исследователь в области славян-
ской рукописной и печатной книги, профессор Божидар Райков изда-

1 ЦОНЕВ, Беньо. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библио-
тека в София: [Т. 1]. София, 1910-. 
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ет в 1967 г. Опис на славянските старопечатни книги от XV и XVI в. 
в Народната библиотека «Кирил и Методий»2. В Опись включены и 
эксцерпированные записи, обогащающие информацию о первопечат-
ных изданиях. В 1993–1994 гг. выходят еще три публикации, которые 
раскрывают содержание фонда. Это Приписки в славянските старопе-
чатни книги XV-XVII вв. съхранявани в Народната библиотека Лидии 
Драголовой и Майи Бозуковой3, Опис на руските и украинските ки-
рилски печатни книги от ХVIII век в Народната библиотека «Св. св. 
Кирил и Методий» Майи Бозуковой4, Приписки в славянските кирил-
ски печатни книги от ХVІІІ в. в Народната библиотека «Св. св. Кирил 
и Методий» в двух частях, опять же Майи Бозуковой.5 В прошедшем 
2013 г. была опубликовна Опис на славянските кирилски печатни кни-
ги от ХІХ век Бояны Минчевой6, а в 2014 г. вышла из печати моя пу-
бликация Опис на славянските кирилски печатни книги от ХVІІ век 
в Националната библиотека «Св. св. Кирил и Методий»7, которая и 
завершила описание и раскрытие целой коллекции.

Задачи и цели Отдела рукописей и старопечатных книг Нацио-
нальной библиотеки Болгарии в будущем – это описание книг кол-
лекции в электронном формате, а так же их оцифровка. На настоя-

2 РАЙКОВ, Божидар. Опис на славянските старопечатни книги от ХV и ХVІ век в На-
родна Библиотека „Кирил и Методий“. In Известия на НБКМ, София, 1967, т. VІІ 
(ХІІІ), с. 225–251.

3 ДРАГОЛОВА, Лидия; БОЗУКОВА, Майя. Приписки в славянските старопечатни 
книги ХV–ХVІІ в., съхранявани в Народната библиотека «Св. св. Кирил и Мето-
дий». In Известия на НБКМ, София, 1994, т. ХХІІ (ХХVІІІ), с. 325–345.

4 БОЗУКОВА, Майя. Опис на руските и украинските кирилски печтни книги от 
ХVІІІ  век в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий». In Известия на 
НБКМ, София, 1994, т. ХХІІ (ХХVІІІ), с. 285–324. 

5 БОЗУКОВА, Майя. Приписки в славянските кирилски печатни книги от ХVІІІ век 
в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий». Ч.1–2. In Библиотекознание, 
библиография, книгознание, 1993, кн. 3, с. 127–140; 1994, кн. 5, с. 80–92. 

6 МИНЧЕВА, Бояна. Опис на славянските кирилски печатни книги от ХІХ век. София, 
2013. 334 с. ISBN 978-954-523-135-3.

7 Опис на славянските кирилски печатни книги от ХVІІ век във фонда „Старопечатни, 
редки и ценни книги“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Съста-
вител: Росица Кирилова. София, 2015. 80 с. ISBN 978-954-523-144-5.
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щем этапе в Цифровой библиотеке оцифровано выборочно несколь-
ко изданий, с целью представить ценность и значимость нашей кол-
лекции. О некоторых из них мы уже говорили – это Часословец Якова 
Крайкова, Абагар Филиппа Станиславова, Ламент и некоторые дру-
гие. Коллекция представлена в Europeana и в виртуальной выставке 
«Reading Europe: European culture through the book» изданиями Ча-
сословец, Акафисты с канонами (Киево-Печерская лавра, 1765 г.), и 
Евангелион (Львов, 1644 г.).

Приоритетом в настоящий момент является оцифровка коллек-
ции «Български старопечатни книги и възрожденски периодични 
издания 1806–1878 г.», которая уже описана в электронном виде. 
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BULGARIJOS NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS  
SLAVŲ KIRILIKOS KNYGOS: FONDO VERTĖ IR REIKŠMĖ

Rosica Kirilova
S a n t r a u k a

Bulgarijos nacionalinė šv. Kirilo ir Metodijaus biblioteka – seniausia Bulgarijos kultūros 
institucija, įsteigta 1878 m. iš karto, kai šalis atgavo nepriklausomybę. Nuo to laiko pra-
sidėjo senų ir retų knygų donacijos, kurios sudarė Rankraščių ir senų spaudinių skyriaus 
pagrindą. Šioje apžvalgoje pristatoma Bulgarijos nacionalinės bibliotekos Slavų kirilikos 
spausdintinių XV–XIX a. knygų kolekcija (apie 850 tomų). Išskirtinę šios kolekcijos vertę 
sudaro pirmos pietų slavų knygos. Iš viso bibliotekoje saugomi 5 kirilikos inkunabulai, vi-
sus juos spausdino jerovienuolis Makarijus: tai 1494 m. Oktojecho 4 egzemplioriai ir vienas 
1495 m. Psalmyno egzempliorius.

Dauguma XVI a. slavų kirilikos kolekcijos knygų išleista Venecijos spaustuvėse, bet yra 
ir knygų iš Balkanų spaustuvių – Goraždos, Mileševos ir „Mrkšina crkva“ vienuolynų Ser-
bijoje, iš Belgrado ir Rumunijos miestų Tirgovištės, Brašovo bei Albos Julijos. Didelę reikš-
mę bulgarų knygos istorijai turi XVI a. vienuolio Makarijaus leidybinė veikla Tirgovištės 
mieste. Jo nereikia tapatinti su kitu juodkalniečiu jerovienuoliu Makarijumi, kuriam pri-
klauso minėti inkunabulai. Vienas vienuolio Makarijaus Evangelijos (1512) egzempliorius 
išsiskiria tuo, kad jame vietoj popieriaus panaudoti du pergamentiniai lapai su spausdintu 
tekstu. Dėl knygų kalbos (vidurinė bulgarų k.) ir meninio apipavidalinimo ypatumų, ku-
rie atspindi Tirnovo knygos kultūros tradicijas, vienuolio Makarijaus leidiniai priskiriami 
pirmoms bulgarų knygoms.

XVI a. Venecijoje veikė didžiausia pietų slavų spaustuvė, kurios savininkai buvo Boži-
daras Vukovičius ir jo sūnus Vičenco. Iš Božidaro Vukovičiaus spaustuvės kolekcijoje yra 
8 knygos, o jo sūnaus Vičenco – 12. Didelę reikšmę Bulgarijai turi kito Bulgarijos spau-
dos pradininko – Jakovo Krajkovo knygos, kurių taip pat yra bibliotekoje: tai Horologijus 
(1566), Psalmynas su maldynu (1569) ir Maldaknygė (1570) (4 egz.). Jakovas Krajkovas 
iš esmės pakartoja Božidaro ir Vičenco Vukovičių leidinius, tačiau išsiskiria nacionaline 
orientacija, žymėdamas bulgarų švietėjų ir šventųjų paminėjimus: Klimento Ochridskio, 
Joano Rilskio, Paraskevės Tirnovos, Ilariono Myglenskio ir kt. XVI a. kirilikos spauda taip 
pat pristatyta dviem Vilniaus leidiniais ir I. Fiodorovo Ostroho Biblija (1581). 

Iš 50 knygų, išspausdintų XVII a., yra pietų slavų knygų iš rumuniškų spaustuvių, taip 
pat rytų slavų spaudinių iš Kijevo (13 egz.), Lvovo (8 egz.) ir Maskvos (10 egz.). Kolekci-
joje saugomas įdomus penkių XVI–XVII a. leidinių konvoliutas, du iš jų yra reti leidiniai: 
Лямент дому княжат Острозских (Ostrohas arba Dermancai, 1604) ir Lavrentijaus 
Zizanijaus vadovėlis Наука ку читаню и розоменю писма словенского (Vilnius, 1596). 
Taip pat tarp XVII a. knygų turime du labai svarbius Bulgarijos kultūros istorijai leidinius. 
Vienas buvo išspausdintas 1651 m. Romoje – tai Filipo Stanislavovičiaus maldynas-
amuletas Abagaras. Jo pasirodymas susijęs su katalikybės paplitimu bulgarų žemėse 
Osmanų imperijos laikais. Leidinio vertę sudaro ne tik kalba, kurioje užfiksuoti naujos 
bulgarų kalbos elementai, bet ir neįprasta leidinio forma – tai 5,80 m ilgio ir 10,5 cm 
pločio ritinys. Vienintelis pilnas šio leidinio egzempliorius šiuo metu saugomas Bolonijos 
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universiteto bibliotekoje. 1671 m. pirmą kartą buvo išspausdintas kitas Bulgarijai vertingas 
leidinys – bulgarų šventojo Joano Rilskio gyvenimo aprašymas su pamaldomis – knygą 
išleido Kijevo Pečioros laura.

XVIII a. slavų kirilikos knygų yra 268 tomai. Dauguma jų buvo išleista Maskvoje, 
Kijeve ir Sankt Peterburge. Šių knygų tyrinėjimas svarbus aiškinant rusų ir ukrainiečių 
kultūrinę bei kalbinę įtaką bulgarų kultūrai. Pavyzdžiui, Bulgarijos atgimimo pradinin-
kas Paisijus Chilendarskis rašydamas Slavų bulgarų istoriją (1762) naudojosi Cezario Ba-
ronijaus bažnytinės istorijos vertimu į rusų kalbą, išleistu 1719 m. Maskvoje. Dar vienas 
vertimas, protestantų vyskupo Vilhelmo Stratemano Феатрон или позор исторический, 
kuriame yra bulgarų istorijos duomenų, buvo išleistas 1724 m. imperatoriaus Petro I palie-
pimu Sankt Peterburge. Šio leidinio egzempliorius vertingas donaciniu įrašu, kurį 1857 m. 
užrašė slavistas Aleksandras Gilferdingas.

XIX a. knygos sudaro beveik pusę kolekcijos (452 tomai). Tarp jų dominuoja Mas-
kvos ir Kijevo leidiniai. Yra ir kitų Ukrainos spaudos centrų knygų – iš Lvovo, Černigo-
vo, Počajivo, Odesos spaustuvių. Dalis knygų buvo išleista kituose Europos miestuose: 
Vienoje, Belgrade, Budapešte, Novi Sade, Venecijoje ir Vilniuje. Kultūros istorikams 
ypač svarbūs yra XIX a. bulgarų švietėjų Abromo Mrazovičiaus ir archimandrito Pavelo 
Kengelaco darbai.

Bulgarijos nacionalinės bibliotekos Slavų knygų kolekcijos aprašymą pradėjo kalbinin-
kas ir paleografas profesorius Beniu Conevas 1910 m. Dabar, kai išleista nemažai kolekci-
jos aprašymų, svarbiausiu uždaviniu laikomas kolekcijos katalogo perkėlimas į internetą ir 
knygų skaitmeninimas.

SLAVIC CYRILLIC BOOKS AT THE NATIONAL LIBRARY OF BULGARIA: 
VALUE AND SIGNIFICANCE OF THE COLLECTION

Rosica Kirilova 
S u m m a r y

The article presents 15th–19th c. Slavic book collection (ca. 850 volumes) of the National 
Library of Bulgaria. The oldest preserved Cyrillic publications in the collection are 5 in-
cunabula. Most of the collection’s 16th c. Cyrillic items were published in printing houses 
of Venice, the rest - in various printing houses of Balkans and Romania. For the history of 
Bulgaria, the most important are items in ancient Bulgarian language. Among 18th–19th 
c. Cyrillic books, majority were produced in East Slavic printing houses of Moscow, Kiev, 
and Vilnius. Although, these items are printed outside Bulgaria, for the Bulgarian histori-
ans they are important as they provide information on cultural relations between Bulgaria 
and other Slavic countries. 
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