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KRONIKA
1970 metai
RESPUBLIKINĖ TARPZINYBlNĖ
BIBLIOTEKŲ
Įkurta
vieningo bibliotekų tinklo
tvarkymo komisija (Komisijos pirmininkė - LTSR Valst. respublikinės bibliotekos vyr. redaktorė A. Simaitytė).
Bibliotekininkystės ir bibliografij os
mokslo tiriamajam darbui koordinuoti
komisijos pirmininke patvirtinta istorijos m. kand. A. Miežinienė.
Lietuvos TSR mokslų akademijos
Centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas A. Ivaškevičius patvirtintas
RTBT pirmininko pavaduotoju; RTBT
sekretore - Lietuvos TSR Respublikinės bibliotekos vyr. redaktorė G. Ta-

mošiūnaitė.

katalogavimo komisija
(pirm. ist. m. kand. V. Stonienė)

Spaudinių

Parengtas "Lietuvos TSR valstybinės
valdžios ir valstybės valdymo organų
autorinių eilučių pavyzdinis sąrašas",
kuris įtrauktas į Tarptautinės bibliotekinių
asociacijų
federacijos (IFLA)
rengiamą
.. Įvairių šalių aukščiausių
valstybinės valdžios ir valstybės valdymo otganų publikacijų vieningos autorinės eilutės sąrašą".

Metodinio darbo, kadrų paruošimo
ir kvalifikacijos kėlimo komisija (pirm.
P. Kizis) birželio mėn. surengė respublikinį metodinių centrų darbuotojų pasitarimą-seminarą, kuriame aptarė metodinio darbo koordinaciją, šio darbo
kryptis ir perspektyvas.

TARYBA

ir mokyklų bibliotekų komisijos (pirm. ped. m. kand. G. Raguotienė) atstovai parengė medžiagą ir dalyvavo Lietuvos TSR Kultūros ir Švietimo ministerijų kolegijos posėdyje,
svarsčiusiame
vadovavimo mokinių
užklasiniam skaitymui padėtį Biržų ir
Kapsuko rajonuose.
Vaikų

Bibliotekų
tinklo organizacijos ir
skaitytojų aptarnavimo komisija (pirm.
E. Kacevičiūtė) sukvietė du įvairių žinybų TBA darbuotojų ir direkcijos atstovų pasitarimus, kuriuose nagrinėti
TBA organizaciniai klausimai.

Specialiųjų, mokslinių ir techninių
bibliotekų veiklos koordinavimo komisija (pirm. J. Zujus) parengė leidinį
apie Vilniaus bibliotekų kartotekas
technikos ir gamtos mokslų tematika.
Spalio mėn. 6 d. įvyko Respublikinės
tarpžinybinės bibliotekų tarybos prie
Lietuvos TSR Kultūros ministerijos
IX plenumas. Jo dalyviai apsvarstė
Lietuvos TSR bibliotekų ir kitų įstaigų
bibliotekininkystės mokslo tiriamojo ir
mokslinio metodinio darbo planą
1971-1975 metams, išklausė komisijų

darbo ataskaitas ir planus 1971 metams.
Lietuvos TSR Kultūros ministerijos bibliotekų skyriaus viršininkas V. Tamaševi čius informavo plenumo dalyvius
apie Visasąjunginės visuomeninės bibliotekų darbo apžiūros rezultatus. RTBT
pirmininkas - ped m. kand. K. Sinkevičius supažindino dalyvius su sąjun
ginės tarpžinybinės bibliotekų tary179

bos prie TSRS Kultūros ministerijos
XVI plenumo, svarsčiusio darbininkijos bibliotekinio aptarnavimo klausimus, ir Tarptautinės bibliotekinių asociacijų federacijos (IFLA) 36-sios sesijos medžiaga. Respublikinės bibliotekos Muzikinio skyriaus vedėjas E. Juodis papasakojo apie Tarptautinės muzikinių bibliotekų asociacijos darbo
sesiją Leipcige. Kauno viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas J. Baltušis pasidalino įspūdžiais iš Suomijos.
V.

Vilkienė

Tarptautinė bibliotekinių asociacijų

federacija
(IFLA)

bibliotekos direktoriaus pavaduotojas
J. Baltušis. Doc. 1. Vladimirovas dalyvavo bibliotekininkystės ir bibliotekininkų profesinio lavinimo komisijų diskusijose. Jis išrinktas bibliotekininkų
profesinio lavinimo komisijos sekretoriumi.
Vilniuje

bibliotekinių

1970 m. rugpiūčio 31-rugsėjo 5 dienomis Maskvoje vyko Tarptautinės
bibliotekinių asociacijų federacijos generalinės tar)l'bos 36-oji sesija. Tarybinių bibliotekininkų delegacijos sudėty
je buvo doc. 1. Vladimirovas, doc.
K. Sinkevičius, LTSR Kultūros ministerijos Bibliotekų skyriaus viršininkas
V. Tamaševičius, Lietuvos TSR Valst.
respublikinės
bibliotekos direktorius
V. Jurgaitis ir mokslinio metodinio
skyriaus vedėjas P. Kizis, Centrinės
mokslinės techninės bibliotekos direktorius S. Brazaitis, Kauno viešosios
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domėjosi

biblio-

Vilniaus V. Kapsuko universiteto
bibliotekininkystės ir mokslinės
informacijos katedra

asociacijų

federacijos (IFLA) sesijai, Vilniuje lankėsi IFLA prezidentas, Belgijos karališkosios nacionalinės bibliotekos direktorius H. Lybersas. Svečias apŽio.rėjo
Vilniaus V. Kapsuko universitetiĮ, kalbėjosi su universiteto rektoriumi prof.
J. Kubiliumi, susipažino su Respublikine bibliotekaJ susitiko su Respublikinės tarpžinybinės bibliotekų tarybos
nariais, mokslinių bibliotekų, Lietuvos
TSR Knygų rūmų vadovais.

ir

darbo ir tarnybos ministerijos skyriaus
viršininkė F. Ptižan, Bulgarijos universiteto bibliotekos direktorius - N. Cervenkovas ir Bulgarijos švietimo ministerijos atstovas P. Ciolovas.
V. Vilk.ienė

Vasario 18-19 d., rengiantis eilinei
Tarptautinės

lankėsi

tekininkystės pasiekimais bei mokslinių bibliotekų darbu IFLOS 36-osios
sesijos dalyviai - Belgijos Bibliotekų

Birželio 22 d. Maskvos Kultūros instituto mokslinės tarybos posėdyje kandidatinę disertaciją

sėkmingai

apgynė

Vilniaus Universiteto Kauno Vakarinio
fakulteto vyr. dėstytojas Stasys Dubauskas. Disertacijos tema "Universalių

mokslinių bibliotekų knygų fondų

komplektavimo ir panaudojimo problema". Už šį darbą S. Dubauskui suteiktas pedagogikos mokslų kandidato
laipsnis.
Rugpiūčio mėnesį į Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedrą
sugrįžo jos vedėjas doc. 1. Vladimirovas, šešerius metus išdirbęs SNO D.
Hamaršeldo bibliotekoje drektoriaus
pareigose.
Gegužės 1 d. docentas K. Sinkevičius
pradėjo eiti Istorijos fakulteto dekano
pareigas.
Gruodžia 16 d. Aukštoji atestacinė
komisija pripažino mokslinį docento
vardą V. Stonienei.
YVU Mokslinės bibliotekos 400 m.
jubiliejaus proga (1970.IX.17-18 d.d.)

vyko

visasąjungme konferencija bibliotekininkystės ir bibliografijos infor-

macijos klausimais. Pranešimus konferencijai paruošė doc. 1. Vladimirovas,
doc. K. Sinkevičius, doc. V. Žukas, vyr.
dėstytojai Ž. Zaveckienė, A. Miežinienė, V. Urbonas.
YVU Mokslinės bibliotekos 400 metų jubiliejaus proga doc. 1. Vladimirovui įteiktas TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medalis.

vas skaitė pranešimą "Leninas apie
nacionalinę ir internacionalinę vienybę
ir tarybinės bibliografijos problemos".
Gruodžio 8 d., viešėdamas Talino E. Vildės
pedagoginiame institute, doc.
V. Lyrovas skaitė dvi paskaitas tema:
"Bibliografinių sistemų

mai".
Gruodžio

teorijos klausi-

mėnesio 9-13 d. Vilniuje
viešėjo grupė Talino E. Vildės Pedagoginio instituto trečio kurso bibliotekininkystės specialybės studentų.

Pranešimai ir paskaitos respublikoje
Sausio

mėn. 9 d. Vilniaus miesto momokslinėje-praktinėje
konferencijoje doc. G. Raguotienė skaitė
pranešimą "Vaikų literatūros kūrinių
kytojų

leninine tematika leidyba".
Vasario mėn. LTSR Aukštųjų mokyklų istorikų konferencijoje "V. Lenino idėjų įgyvendinimas Lietuvoje"
vyr. dėst. Ž. Zaveck.ienė padarė pranešimą "V. Lenino veikalų jaunimo tematika vertimai į lietuvių kalbą (19201940 m.)".
Kovo 25 d. Alytaus rajone kultūros
darbuotojų konferencijoje doc. K. Sinkevičius skaitė paskaitą
"Lenininiai
nurodymai bibliotekų darbo klausimais ir jų įgyvendinimas".
Balandžio 27 d. doc. K. Sinkevičius
Vilniaus miesto bibliotekininko dienos
proga skaitė pranešimą -"Lenininių
nurodymų
bibliotekų
darbo srityje
vykdymas šiuolaikinėmis sąlygomis."
Rugsėjo 26 d. Utenoje suruoštoje
Knygos šventėje doc. K. Sinkevičius
skaitė pranešimą -"Vilniaus universiteto Mokslinei bibliotekai 400 metų".

Ryšiai

SU

kitomis respublikomis

1970 m. vasario 2-3 d. d. Maskvos

Kultūros institute vykusioje visasąjun
ginėje konferencijoje V. Lenino 100sioms gimimo metinėms doc. V. Lyro-

Lapkričio 24-28 d. d. Talino E. Vildės pedagoginio instituto XV SMD
konferencijoje pranešimus skaitė studentės B. Dirgėlaitė -"V. Mykolaitis-

Putinas ir Estija" ir R. Ramanauskai-

tė -"Lietuvių-estų

literatūrinių

atspindžiai bibliografijoje".
V.
LTSR

Valstybinė

ryšių

Slarkūnaitė

Respublikinė

biblioteka

Bibliotekininkystės kabinetas perorganizuotas į bibliotekinės literatūros
skaityklą su 11 tūkstančių spaudinių

fondu.

Biblioteka

įsigijo prof. J. Avižonio
(apie 1.800 lapų), rašytojo
A. Liepsnonio kai kuriuos rankraščius.
Iš antikvariato nupirktos vertingos
atvirukų kolekcijos "JAV architektū
riniai paminklai" ir "Vengrų nacionalinė meno galerija".
Retų ir vertingų knygų skyriaus fondas pasipildė: inkunabulu - Petrus de
Palude. Sermones thesauri novi de tempore. Strassburg, 1483; dviem elzevyrais - Saumaise, Claude de. Claudii
Salmasii De hellenistica commentarius,
controversiam De lingua hellenistica
decidens, et. .. pertractans originem et
dialectos graecae linguae, Lugd[uniJ
Batavor[um) [Leiden); 1643; Saumaise,
Claude de. Cl. Salmasii De annis clirankraščius
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mactericis et antiqua astrologia diatribae Lugd[uni] Batavor[um] [Leiden],
1648 ir plantenu: Euripides ... Euripidis Tragoediae XIX. [Graece]. Antwerpiae [Antwerpen], 1571 ir kitais leidiniais, kaip Gesneri, K. De omni rerum
fossilium genere, gemmis, lapidibus,
metallis, et huiusmodi, libri aliquot ...
nunc primum editi. Tiguri [Ziirich],
1565.
Kovo mėn. 4 d. Respublikinės bibliotekos iniciatyva sudaryta aštuonių respublikos bibliotekų (Lietuvos TSR
Valst. respublikinės, Vilniaus Valst.
V. Kapsuko universiteto mokslinės,
Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinės, Lietuvos TSR Knygų rūmų, Kauno viešosios, Kauno politechnikos instituto, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto ir Lietuvos TSR Centrinio valstybinio archyvo) - Respublikinė lituanistinių leidinių komplektavimo taryba,
kurios pagrindinis uždavinys - kopijuoti retus lituanistinius spaudinius ir
jais keistis tarpusavyje. Parengta darbo instrukcija, aptarti darbo metodai .ir
kopijuotini leįdiniai.
Muzikinės literatūros skyrius parengė plokštelių sąrašą mainams anglų
kalba (60 mašinraščio puslapių).

*
Lituanistikos skyrius gavo iš VFR
pirmtĮjų lietuviškų laikraščių "Nusidavimai" ir "Keleivis iš Karaliaučiaus"
metinius komplektus, kurių nėra respublikos ir kitose šalies bibliotekose,
mikrofilmus (viso per 1.300 kadrų).

*
Pradėjo leisti mėnesinį bibliografiniinformacinį biuletenį "Kultūra-Menas ",

kuriame nurodomos naujausios knygos
lietuvių,
rusų ir užsienio kalbomis,
:svarbesni straipsniai iš periodinių lei182

dinių, gaunamų Valstybinėje
kinėje bibliotekoje.

respubli-

Išleistas bibliotekinės visuomenės
lauktas leidinys -"Spaudinių aprašo
taisyklės ir abėcėlinio katalogo sudarymas", kurį parengė autorių kolektyvas
(I. Jurevičiūtė, J. Paukštienė, V. Stonienė, E. Sidiškienė). Leidinį gerai įver
tino Visasąjunginė katalogavimo komisija.
Išspausdinta V. Urbonienės metodinė
priemonė -"Bibliotekų tinklo tvarkymo rajone metodika ir praktika";
mokslinio-informacinio pobūdžio bibliografinės rodyklės -"Lietuvos TSR
archeologija" (sudaryt. L. Pagirienė) ir
"Užsienio rašytojai lietuvių kalba"
(sudaryt. S. Keblienė).

Gegužės 21-23 d. d. Siauliuose surengtas respublikinis masinių bibliotekų darbuotojų seminaras. Išnagrinėti
aktualiausi teoriniai ir praktiniai masinių
bibliotekų
bibliografinio darbo
klausimai. Pranešimus skaitė doc.
V. Lyrovas, S. Tomonis, M. Goldas,
V. Spitrys.
Spalio 29-30 d. d. įvyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, kurioje gvildenti individualaus darbo su
skaitytojais-v3ikdis klausimai. Pranešimus padarė: doc. Raguotienė -"Individualaus vadovavimo vaikų skaitymui
uždaviniai", Respublikinės mokyklų
bibliotekos direktoriaus pavaduotojas
J. Dautaras -"Individualus vadovavimas moksleivių užklasiniam skaitymui
mokyklose", Vilniaus A. Mickevičiaus
viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė L. Elman -"Knygos ir bibliotekininko vaidmuo formuojant vaiko pasaulėžiūrą", respublikinės bibliotekos
vyr. redaktorė A. Kozlova -"Individualaus ir masinio darbo ryšys", Panevėžio viešosios bibliotekos biblioteki-

I

I

ninkas A. Sikšnius -"Individualus
darbas su atskiromis skaitytojų grupė
mis", tos pačios bibliotekos skyriaus
vedėja A. Paškauskienė "Bibliografinių
užklausimų analizė", Kauno viešosios
bibliotekos skyriaus vedėja P. Misevičienė
-"Individualus vadovavimas
I-IV klasių moksleiviams", Rokiškio
rajoninės
vaikų
bibliotekos vedėja
J. Navikaitė -"Bibliotekininko asmens
įtaka vaiko skaitymui", Respublikinės
bibliotekos
vyriausioji
bibliografė
D. Levickaitė -"Kai kurie individualaus darbo momentai estetiniame skaitytojų auklėjime".

*
Buvo

tęsiamas

rajommų

bibliotekų

bibliografijos pagrindų apmokymas (tai pirmas bandymas respublikoje, o, kiek yra duomenų - ir visoje šalyje). Praktiką atliko 26 rajonų
atstovai. Metų pabaigoje praktikumas
reorganizuotas į mėnesinius bibliografijos kursus.
darbuotojų

Rugsėjo 19 d. Utenos rajono Knygų
šventėje filol. m. kand. S. Skrodenis
skaitė pranešimą "Lietuviškos knygos

kelias".

Rankraštyno vedėjas filol. m. kand.
S. Skrodenis buvo nuvykęs į Tartu susipaži,nti su universiteto ir MA literatūros muziejaus rankraštynais.
Visasąjunginiame kultūros darbuotojų kvalifikaCijos kėlimo institute prie
TSR Kultūros ministerijos Maskvoje
vasario 16-kovo 3 d. d. kėlė kvalifikaciją skaitytojų aptarnavimo sky-

riaus vyriausioji bibliotekininkė T. Bū
dienė ir abonemento vedėja A. Adomonienė; birželio 9-25 d. d.- vaikų
literatūros skyriaus vyriausioji biblio-

V. Stankevičienė; lapkričio
11-26 d.- bibliografijos-informacijos
skyriaus vyr. bibliografė E. Matulaitekininkė

tytė.

Kovo mėn. 2-7 d. d. bibliotekų statybos ir mechanizavimo konferencijoje
Maskvoje skyriaus vedėjas J. Žvirblis
",kaitė pranešimą apie respublikos bibliotekų darbo mechanizavimo padėtį.
Apie bibliotekų statybą, interjero problemas kalbėjo vyriausias bibliotekininkas A. Kubilas.
Birželio mėn. Pabaltijo respublikinių
bibliotekų tradicinėje stovykloje-seminare "Lilaest-70", kuris vyko Estijoje
Saremos saloje, filol. m. kand. S. Skrodenis skaitė pranešimą "Estonika Lietuvoje iki 1940 metų".
Birželio 12 d. Visasąjunginiame kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
institute prie TSRS Kultūros ministerijos Maskvoje vyriausioji bibliotekininkė V. Stankevičienė kalbėjo apie darbą su vaikais respublikos bibliotekOSe.
Lapkričio mėn. Leningrade Paauglių
skaitymo, studijavimo ir interesų tyrimo probleminės komisijos posėdyje
Vaikų
literatūros
skyriaus vedėja
S. Dubčianskienė gvildeno estetinio
vaikų auklėjimo respublikoje problemas.
Rugsėjo mėn. Lituanistikos skyriuje
lankėsi Estijos TSR Respublikinės bibliotekos vyriausioji bibliografė E. Lan-

genec. Viešnia susipažino su lituanistikos fondo ir bibliografinio aparato
(katalogų ir kartotekų) sandara bei su
tarybinės lituanistikos bibliografavimo
darbo patyrimu.

Varšuvos universiteto bibliotekos
mokslinei bendradarbei B. Vileišytei
Lituanistikos skyrius paruošė dvi išsa183

mias informacijas apie 1831 m. sukilimo Lietuvoje dalyvę Emiliją Pliaterytę
ir jos kapą Kapčiamiestyje.
JAV Fordhamo universiteto profesorius slavistas V. Jaskevičius domėjosi
lietuvių kalbotyra, rinko šia tematika
medžiagą.

Bulgarų bibliotekiniame žurnale "Bibliotekar" Nr. 5 išspausdintas S. Tomonio apžvalginis straipsnis apie bibliografinį darbą Lietuvos TSR.

Balandžio 13-19 d. d. Regensburge
(VFR) vokiečių UNESCO sekcijos tarptautiniame seminare dalyvavo Bibliotekų statybos, įrengimų mechanizacijos
ir techninio idiegimo skyriaus ved.
J. Zvirblis.
4-10 d. d. Šiaurės Čekijos
lėlių teatro
septintajame festivalyje
Usti prie Labos mieste dalyvavo bibliotekos vaikų literatūros skyriaus saviveiklinio lėlių teatro trupė. Tai trečioji kolektyvo išvyka į Čekoslovakiją.
Gegužės 7 d. ten pat apie darbą su
vaikais Lietuvos bibliotekose kalbėjo
Vaikų
literatūros
skyriaus vedėja
S. Dubčianskienė.
Gegužės

Birželio 11-17 d. d. VDR, Leipcige,
vyko Tarptautinės muzikinių bibliotekų asociacijos sesija. Jos darbe dalyvavo Muzikinės literatūros skyriaus
vedėjas E. Juodis (Respublikinė biblioteka yra šios organizacijos narys nuo
1968 m.). Biblioteka tapo tarptautinio
muzikinės literatūros referatyvinio žurnalo RILM bendradarbe.
Birželio 27 -liepos 7 d. darbuotojos
V. Stankevičienė,
S. Jakaitienė ir
E. Šidiškienė drauge su kitais Tarybų
Sąjungos bibliotekininkais lankėsi Suo184

mlJoJe, kur susipazmo su geriausių
Suomijos bibliotekų darbu. Turistinėje
kelionėje po Suomiją dalyvavo filol. m.
kand. S. Skrodenis ir V. Silkinaitė.
Rugpiūčio 16-25 d. d. rankraštyno
vedėj as filol. m. kand. S. Skrodenis dalyvavo III tarptautiniame finougristų
kongrese (Talinas).
Spalio mėn. Berlyne (VDR) įvyko
Europos socialistinių šalių bibliotekininkystės ir mokslinio-metodinio darbo
centrų V pasitarimas. Tarybų Sąjun
gai pasitarime atstovavo V. Lenino
bibliotekos direktorius O. Čiubarjanas
ir Respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
A. Lukošiūnas.
V. Vilk.ienė
Lietuvos TSR

Knygų rūmai

Sausio mėn. įvyko pasitarimas lituanistinės medžiagos rinkimo iš užsienio
socialistinių šalių periodinės spaudos

klausimu.

Kovo 16 d. pasitarime

ir moklausimu dalyvavo Lietuvos TSR Valst. Respublikivaikų

kyklų spaustinių kortelių

nės, Respublikinės mokyklų bibliotekų

ir Vilniaus V. Kapsuko universiteto
Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedros atstovai.

Balandžio 2 d. įvyko jubiliejinė konferencija Lietuvos TSR Knygų rūmų
25-erių metų sukakčiai pažymėti. Konferencijos metu padaryti trys pranešimai: Knygų rūmų diretkoriaus A. UIpio -"Lietuvos TSR Knygų rūmams25-eri metai 1/, filol. m. kand. M. Roč
kos - "Pirmosios Lietuvos knygos" ir
Vilniaus Valst. V. Kapsuko universiteto bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos katedros doc. V. Lyro-

vo -"Informacijos

požiūris

į

biblio-

grafiją".

Balandžio 3 d. Pabaltijo respublikų
ir Baltarusijos TSR Knygų rūmų atstovai tarėsi dėl koordinuoto medžiagos
rinkimo lituanikos tipo bibliografijai.
Balandžio 28 d. tradicinės Vilniaus
bibliotekininko dienos metu Knygų rū
mų darbuotojas A. Bartninkas skaitė
pranešimą "Lietuvos TSR valstybinė
bibliografija ir Lenino idėjos".
Gegužės 14 d. Knygų rūmuose atidaryta senųjų lietuviškųjų knygų iliustracijų paroda.
Liepos 7-27 d. Lietuvos TSR Knyrūmų
direktoriaus pavaduotoja
mokslo reikalams I. Jurevičiūtė ir vyriausioji bibliografė G. Juodpalytė lankėsi Kazachijos ir Uzbekijos TSR knygų rūmuose. Jos tyrinėjo minimų respublikų valstybinės bibliografijos organų raidą nuo jų pasirodymo iki 1969
gų

metų.

"Minties" leidykla išleido bibliogra-

fiją "Lenino raštai lietuvių kalba", kurią sudarė Partijos istorijos instituto
mokslinė bendradarbė E. Martinienė ir
Knygų rūmų darbuotojai A. Ulpis ir

E. Vidmantas.

I.

Jurevičiūtė

Vilniaus V. Kapsuko universiteto
mokslinė biblioteka
Rugsėjo mėn. 16-20 d. d. Vilniaus
V. Kapsuko universiteto Mokslinė biblioteka šventė savo 400 metų jubiliejų.
Iškilmių dienomis įvyko Visasąjun
ginė bibliotekininkystės ir bibliografinės informacijos konferencija "Knyga
ir pažanga". Per dvi konferencijos darbo dienas buvo perskaityta septyniolika pranešimų. Pranešimus skaitė Bibliografijos skyriaus vyr. bibliografas
V. Bogušis ("VVU Mokslinės bibliotekos istorija ir uždaviniai"), Senų ir retų

spaudinių skyriaus vedėjas N. Feigelmanas ("Inkunabulai Lietuvoje ir inkunabulistikos problemos"), vyr. bibliografas M. Svirskas -"Svarbus lietuvių
ir kaimyninių tautų kultūros istorijos
šaltinis" ir Rankraščių skyriaus vyriausioji bibliotekininkė I. Petrauskienė
"XVI-XVIII a. bibliotekų komplektavimo šaltiniai (Vilniaus Akademijos
spaustuvė ir jos reikšmė)".
Rugsėjo 17 d. įvyko naujosios knygų
saugyklos ir paminklinės lentos Balio
Sruogos gatvėje atidarymas. Saugyklos simbolinis raktas įteiktas Mokslinės
bibliotekos direktoriui J. Tornau. Iš
viso naujoje saugykloje įsikurs apie
milijoną 200 tūkst. knygų.
Jubiliejaus išvakarėse universitetas
gavo dar vieną dovaną - restauruota
Jono bažnyčia. Siame puošniame pastate buvo atidaryta Universiteto bibliotekos 400 metų istorijos paroda, veikusi iki 1971 m. sausio 1 d.
Bibliotekos jubiliejaus minėj imo iškilmingas susirinkimas įvyko Valstybinėje filharmonijoje. Pranešimą apie keturių šimtmečių bibliotekos kelią skaitė jos direktorius J. Tornau. LTSR
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas,
Lietuvos KP CK sekretorius A. Barkauskas įteikė bibliotekai garbingą apdovanojimą - Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Garbės
raštą·

YVU Mokslinė biblioteka
biliejinių leidinių: albumą

išleido ju"Vilniaus
Valstybinis V. Kapsuko universitetas.
Mokslinė biblioteka 400", Z. Petrauskienės bukletą "Vilniaus Universiteto
biblioteka", suvenyrinę knygutę "Ekslibrisai", straipsnių rinkinį "Kultūrų
kryžkelėje". Rankraščių skyrius parengė kserokopijų suvenyrinį rinkinį. Visasąjunginės konferencijos pranešimų
tezės bibliotekininkystės ir bibliografijos informacijos klausimais išleistos atskiru leidiniu "Kniga i progress". Pasirodė bibliotekos darbuotojų straipsnių
įvairiuose periodiniuose leidiniuose.
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Organizuotoje Visasąjunginėje bibdarbo apžiūroje V. Lenino šimtosioms gimimo metinėms už aktyvią
komunistinės ideologijos ir tarybinio
mokslo propagandą, už aukštus pasiekimus įvairiuose darbo baruose pirmoji vieta Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų bibliotekų tarpe pripažinta YVU
Mokslinei bibliotekai. Biblioteka buvo
apdovanota Lietuvos TSR Aukštojo ir
specialioj o vidurinio mokslo ministerijos Garbės raštu.
liotekų

ir retų spaudinių skyriuje lanŠveicarijos Niošatelio Universiteto prof. J. Liocheris, domėjęsis literatūra 'apie S. Daukantą. Mokslininkai
iš Baltarusijos - M. Tkačiovas, V. Serbenta, V. Kanon ir kiti tyrinėjo inkunabulus, XVI-XVII a. knygas.
Senų

kėsi

A.

Juraitė

ir B. Maskelie-

nė.

Spalio mėn. 2-4 d. d. J. Juraitė ir
sektoriaus vedėja D. Stankevičiūtė dalyvavo Tartu Universiteto bibliotekos
direktoriaus K. Morgenšterno 250 m.
jubiliejuje. Balandžig 1-4 d lereyanėje vykusiame TSRS Mokslų akademijos Astronominės tarybos Astronomijos istorijos komisijos moksliniame
ir ataskaitiniame-rinkiminiame Plenume dalyvavo ir buvo išrinkta komisijos
nariu bibliografijos skyriaus vedėja
S. Matulaitytė.
Liepos 1-3 d. Tartu surengtoje Pabaltijo mokslo istorijos VIII konferencijoje dalyvavo bibliografijos skyriaus
vedėja S. Matulaitytė.
D. Mačionienė
Kauno Politechnikos instituto biblioteka
Balandžio 13-15 d. d. bibliotekos
S. Užkuraitė ir direktoriaus
pavaduotoja G. Romanovaitė dalyvavo Tartu universiteto bibliotekos konferencijoje
bibliografijos
dėstymo
klausimais.
Spalio 18-25 d. d. bibliotekos darbuotojos O. Ją,gelavičienė, B. Marcinkienė ir S. Stražnickienė susipažino su
Leningrado Politechnikos instituto ir
Leningrado
universiteto
bibliotekų
darbu.
Lapkričio 29 - gruodžio 6 d. G. Romanovienė buvo komandiruota į Maskvą, kur susipažino su MEI ir Bau.mano
aukštosios techninės mokyklos bibliotekų darbu.
S. Užkura1tė
direktorė

Rankraščių skyrius savo fondus papildė A. Bimbos rankraščiais ir straips-

niais, kuriuos, padovanojo žurnalistikos
katedros vyr. dėstytojas B. Raguotis
(įsteigus A. Bimbos fondą). Gauta apie
1000 fotografijų iš lietuvių tarybinių
rašytojų gyvenimo. Įsteigtas prof. Kavecko fondas papildytas naujai gauta
medžiaga. Doc. Dundulienė papildė fondą naujai surinkta etnografine medžiaga. Iš JAV gyvenančio V. Belecko gauti du Tado Kosciuškos laiškai - originalai. Iš prof. J. Palionio gauta keletas
prof. L. Bulachovskio laiškų.

bibliotekos darbuotojai
respublikose. Lapkričio
15 - gruodžio 13 d. Estijos TSR Tartu
universitete Restauracijos ir higienos
skyriuje stažavosi vyr. taksodermistėsMokslinės
lankėsi kitose
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Valstybinė mokslinė

medicinos
blbUoteka

Bibliotekos veikla gruodžio mėn. buvo svarstyta Medicinos mokslų koordinavimo Taryboje.

Siekdama geriau aptarnauti periferijos medicinos darbuotojus specialia literatūra, biblioteka organizavo medicininės literatūros išdavimo taškus kai
kuriose rajonų ligoninėse. Buvo parinkti rajonai, kuriuose nėra medicinos
bibliotekų arba jos labai mažos, taiAnykščiai, Šilalė, Ignalina, Vilkaviškis.
Literatūra išdavimo taškuose keičiama
kas mėnesį.
J. Vėgėlytė
Respublikinė žemės ūkio mokslinė

biblioteka

Lietuvos TSR Zemės ūkio ministerija 1970 m. balandžio 14 d. išleido Įsa
kymą Nr. 341 "Dėl dalinio Centrinio
mokslinės-techninės informacijos biu~o_ struktūros pakeitimo". Šiuo įsakymu
ZUM Centrinio mokslinės techninės informacijos biuro sudėtyje esanti mokslinė-techninė
žemės
ūkio
biblioteka
pertvarkyta į Centrinio mokslinės-tech
~inė~ i!lf~mnacijos biuro Respublikinę
zemes UklO mokslinę biblioteką. Jai pavesta metodiškai vadovauti Zemės ūkio

ministerijos sistemoje esanClOms bibliotekoms, kaupti žemės ūkio literatū
ros fondus ir aptarnauti skaitytojus,
dirbti bibliografinį darbą, tirti žemės
ūkio darbuotojų poreikius specialiai literatūrai.

S.
Vilniaus Viešoji A.

Lileikytė

Mickevičiaus

biblioteka

Spalio mėn. Vilniaus Viešoji A. Mickevičiaus biblioteka šventė savo darbo 20-metį. Ta proga surengta mokslinė-praktinė konferencija.
Bibliotekos 20-ties metų nueitą kelią
nušvietė direktorius A. Lingė. Išklausyti pranešimai: "Knygos reikšmė formuojant vaiko pasaulėžiūrą" (L. EIman), "Darbas su technine literatūra
masinėje bibliotekoje" (V. Rimša) ir
"Kai kurie Vilniaus miesto bibliotekų
istorijos
bruožai"
(A. Balčiūnaitė).
Anykščių rajoninės bibliotekos vedėja
B. Staikūnienė papasakojo, kaip rajo-

no bibliotekos sutinka TSKP XXIV suvažiavimą·

A.

Lingė

