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Pirmasis knygotyros mokslo ir studijø akademinis padalinys Lietuvoje buvo ákurtas
1940 m. rugsëjo 1 d. Vilniaus universiteto Humanitariniø mokslø fakultete ir pavadintas Bibliologijos katedra. Vadovaujama þymiausio pirmosios nepriklausomybës
laikotarpio knygotyrininko, ordinarinio profesoriaus Vaclovo Birþiðkos, ji gyvavo
ketverius metus. Katedros veikla ðiuolaikiniø tyrëjø darbuose siejama su lietuviðkosios knygotyros mokyklos institucionalizacijos pradþia [16, 195], taèiau ðiuo aspektu
ji iki ðiol netirta. Nagrinëdama bibliotekininkystës kaip mokslo ir studijø iðtakas
Lietuvoje, Genovaitë Raguotienë savo straipsniuose [25–27] ávardijo pagrindines
Bibliologijos katedros veiklos datas ir jos svarbà bibliotekininkø rengimui. Vladas
Þukas monografiniuose bibliografijos ir apþvalginiuose knygotyros istorijos darbuose [36–41; 43–45] daugiausia dëmesio skyrë Vaclovo Birþiðkos, Vinco Ruzgo, Izidoriaus Kisino gyvenimui, mokslinei ir pedagoginei veiklai aptarti, paskelbë archyviniø duomenø apie moksliná þurnalà „Bibliotheca Lituana“, nors leidinio nesiejo su
knygotyros padaliniu Vilniaus universitete.
Bibliologijos katedros veiklà vertinant kaip nepriklausomos Lietuvos knygotyros brandos árodymà, kaip ðiuolaikiniø akademiniø knygotyros studijø pradþià Lietuvoje, ðio straipsnio tikslas yra surasti atsakymus á tokius klausimus: kas ir kokiomis aplinkybëmis ákûrë Bibliologijos katedrà? kaip ji veikë ir kà jos veikla reiðkë
Lietuvos knygotyros mokslui? kà ji liudija apie to meto knygotyros bûklæ Lietuvoje
– ar jos atsiradimas buvo atsitiktinis ar dësningas knygotyros mokslo ir studijø
raidos reiðkinys, institucionalizacijos, vykusios to meto Rytø Europos ðalyse, dalis?
Rengiant straipsná buvo susipaþinta su minëtais anksèiau raðiusiø autoriø darbais, studijuoti Bibliologijos katedros veiklos archyviniai dokumentai, paskelbti Violetos Èerniauskaitës [14], tuometiniame Vilniaus universitete dirbusiø profesoriø
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Vaclovo ir Mykolo Birþiðkø susiraðinëjimo medþiaga [30–32], Mykolo Birþiðkos atsiminimai [24], XX a. primosios pusës Lietuvos knygotyros kaip mokslo bûklæ atskleidþiantys
ðaltiniai [2–13; 19; 22; 29; 42], taip pat Vilniaus universiteto istorija [34] ir knygos
mokslo istorijos Vakarø ir Rytø Europoje apibendrinamieji darbai [18; 35; 46–51].

XX a. pradþios knygotyra
Iki tol buvusi apraðomuoju mokslu XX a. pradþioje knygotyra áþengë á teorinës
raidos etapà. Jos teorijos pagrindus kûrë Paulis Otlet, Ladislavas Þivný, Mieczysùawas Rulikowskis, Zygmuntas Moczarskis, Janas Bystroñas, Stefanas VrtelWierczyñskis, Janas Muszkowskis, Kazimierzas Piekarskis, Adamas Lysakowskis,
Nikolajus Lisovskis, Aleksandras Loviaginas, Nikolajus Rubakinas, Michailas Ðèelkunovas, Michailas Kufaevas, Aleksandras Fominas ir kiti, pradëjæ ir paèios knygotyros tyrimus. Daugelyje Europos valstybiø knygotyra formavosi kaip savarankiðkas
mokslas, pleèiantis knygos tyrimø problematikà, auginantis tyrëjø potencialà, kuriantis studijø ir mokslo centrus, knygotyros periodiniø ir tæstiniø leidiniø sistemà.
Pirmaisiais amþiaus deðimtmeèiais knygos mokslas ypaè aktyviai buvo plëtojamas tokiose ðalyse kaip Didþioji Britanija, Prancûzija, Vokietija, Èekija (nuo
1918 m. Èekoslovakija), Lenkija, Rusija, Ukraina, taip pat JAV. Knygotyros institucionalizacijos procesà èia liudijo besirandanèios knygos mokslo draugijos ir institutai. Ðalia Londone veikianèios Bibliografinës draugijos (Bibliographical Society,
ákurta 1892 m.), 1901 m. Vokietijoje pradëjo veikti Gutenbergo draugija Maince
(Gutenberg – Gesellschaft Mainz), 1904 m. Amerikos bibliografijos draugija Èikagoje (American Bibliographical Society). 1895 m. Paulio Otlet ir Anri La Fontaine
ákurto Tarptautinio bibliografijos instituto veikla turëjo átakos bibliografijos institucijø kûrimuisi daugelyje Europos valstybiø. Ðios institucijos neretai sprendë ne tik
nacionalinës bibliografijos sudarymo, einamosios bibliografijos ir spaudos statistikos, bet ir platesnius knygos tyrimø klausimus. Pirmieji XX a. deðimtmeèiai buvo
suaktyvëjusio organizuoto bibliofilø sàjûdþio metai, kai Vidurio ir Rytø Europos
ðalyse pradëjo veikti ávairios bibliofilø draugijos, skatinusios knygos mokslo plëtotæ.
Ne tik Europos vakaruose, bet ir rytuose – to meto Rusijoje ir Ukrainoje – veikë
mokslinës knygos tyrimø institucijos ir ávairios bibliofilø organizacijos: Rusijos bibliografinë draugija Maskvoje (1889–1930), Rusijos bibliologinë draugija Petrograde
(1899–1930), Petrogrado knygotyros institutas (1920), Ukrainos mokslinis knygotyros institutas (1928–1936), Ukrainos bibliologijos draugija (1928–1930).
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Knygos mokslo dalykai universitetiniø studijø dalykais tapo dar XIX a. pradþioje, o XX a. pirmojoje pusëje toliau ávairiomis formomis plëtojosi knygø prekybininkø, poligrafininkø ir bibliotekininkø profesinis rengimas: buvo organizuojami kursai, steigiamos mokyklos, institutai bei kitokie centrai. Kai kuriø ðaliø aukðtosiose
mokyklose radosi pirmieji akademiniai knygos mokslo padaliniai. Ðalia knygos mokslà
atstovaujanèios katedros, ákurtos Karlo Dziacko 1886 m. Getingeno universitete,
1907 m. Didþiojoje Britanijoje prie Londono universiteto pradëjo veikti bibliotekininkystës mokykla, 1928 m. Bibliotekininkystës institutas buvo ásteigtas Berlyne,
1929 m. universitetiniame lygmenyje bibliotekininkai pradëti rengti Indijoje. Taèiau
daugelyje kraðtø panaðûs universitetiniai padaliniai susiformavo tik po Antrojo pasaulinio karo: 1945 m. sistemingas akademinis bibliotekininkø rengimas pradëtas
Suomijoje, tais paèiais metais ákurta pirmoji universitetinë bibliotekininkystës katedra Lenkijoje (J. Muszkowskio iniciatyva ji pradëjo veikti Lodzës universitete), o
vëlesniais metais ir daugelyje kitø Vakarø, Vidurio bei Rytø Europos valstybiø,
Amerikoje bei Japonijoje.
XX a. pradþioje ðalia periodikos knygø prekybos, poligrafijos, bibliofilijos klausimais pradëti leisti einamosios bibliografijos periodiniai leidiniai, labai iðaugo knygos meno, knygos istorijos þurnalø skaièius. Tuomet pasirodë pirmieji moksliniai
knygotyros leidiniai, susiformavo informacinës-reklaminës, profesinës ir kitokios
knygotyros spaudos tipai. Kaip knygotyros mokslui svarbûs leidiniai minëtini Bibliografijos draugijos Londone þurnalas ,,The Library“, Gutenbergo draugijos metininkas ,,Gutenberg –Jahrbuch“, þymaus èekø knygotyrininko L. Þivný redaguotas
leidinys ,,Kniha“, Prahoje ëjæs ,,Slovanská knihoveda“, rusø knygotyros þurnalas ,,Áèáëèîãðàôè÷åñêèå èçâåñòèÿ“, ukrainieèiø ,,Бiблiологiчнi вiстi“.
Nepriklausomybës laikø Lietuvoje knygos mokslas atitiko pagrindines to meto
knygotyros plëtotës tendencijas. Daugumos knygos tyrëjø darbuose atsisakyta plaèiosios bibliografijos kaip apibendrinanèio knygos mokslo sampratos, susiformavo
ir ásitvirtino suvokimas apie bibliografijà kaip apie knygø apraðymo mokslà, buvo
aktyviai dirbamas praktinis bibliografinis darbas, parengti lietuviðkos repertuarinës
retrospektyviosios ir einamosios bibliografijos leidiniai, tapæ lietuviðkos knygos tyrinëjimø moksliniu pamatu. Tuo pat metu formavosi klasikinis, ðiandien vadinamas
tradiciniu, knygotyros suvokimas, mëginant ávairias þinias apie knygà, ávairius tiek
teorinius, tiek istorinius, tiek visas knygininkystës sritis tirianèius dalykus aiðkinti
kaip sistemingà dariná, kaip vientisà þiniø apie knygà sistemà. Vienas ið aktyviausiø
to meto bibliografijos praktikø ir teoretikø Vaclovas Birþiðka buvo ir vienas þymiausiø to meto knygotyrininkø, su kuriuo kartu Lietuvos knygotyrà kûrë Ludwikas
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Abramowiczius, Marija Arcimavièienë, Paulius Galaunë, Ludwikas Janowskis, Izidorius Kisinas, Vaclovas Lastauskis, Vincas Ruzgas, Aleksandras Ruþancovas, Juozas Tumas-Vaiþgantas, Tadeuszas Turkowskis, Marija Urbðienë ir kiti. Daugëjant
knygos tyrëjø, knygos tyrimø problematika apëmë Lietuvos ir lietuviðkos knygos bei
spaudos, ávairiø knygininkystës srièiø istorijà ir ðiuolaikinæ bûklæ, knygos menà,
knygriðystæ, bibliofilijà, bibliotekø ir bibliografijos istorijà, buvo paraðyta pasaulinës
knygos istorijos darbø [23; 12–13].
Nepriklausomoje Lietuvoje bandyta kurti knygos mokslo centrus (tokiu ketino
tapti prie VDU bibliotekos veikæs Bibliografijos institutas, kuris, deja, visø ambicingø planø neágyvendino), gyvavo knygotyros raidà átakojusios draugijos (XXVII knygos mëgëjø draugija ir Lietuvos bibliotekininkø draugija), formavosi knygotyros
periodiniø ir tæstiniø leidiniø sistema, pasirodë pirmieji knygos specialistø rengimui
skirti ir knygotyros þinias apimantys vadovëliai. Atsiskyrus bibliografijai, knygos ir
literatûros (raðtijos) istorijai, ðios savarankiðkos disciplinos buvo pradëtos dëstyti
Lietuvos universitetuose [23, 13–14].

Istorinës Bibliologijos katedros kûrimo aplinkybës
Bibliologijos katedros kûrimas Vilniaus universitete vyko sudëtingu ir neramiu Vilniaus universiteto istorijos laikotarpiu. Atgavus Vilniø, 1939 m. suvereni Lietuvos
valstybë èia ëmësi kurti lietuviðkàjá universitetà: dvideðimt metø veikæs lenkiðkasis
Stepono Batoro universitetas buvo nuosekliai pertvarkomas á valstybiná Lietuvos
universitetà. Pagal 1939 m. gruodþio 13 d. Lietuvos Seimo priimtà universitetø
ástatymà, numatantá du Lietuvos universitetus Vilniuje ir Kaune [34, 243], lietuviðkasis Vilniaus universitetas savo veiklà pradëjo gruodþio 15 dienà. Tuomet Kaune buvo uþdaryti Humanitariniø mokslø ir Teisiø fakultetai ir su personalu bei
studentais perkelti á Vilniø. Universiteto rektoriumi buvo iðrinktas prof. Mykolas
Birþiðka. Ðias pareigas jis ëjo iki universiteto uþdarymo 1944 metais. Vilniaus universitetas per pusmetá ið esmës átvirtino restitucijà ir pasiruoðë plëstis. Taèiau jo
normalø funkcionavimà trikdë tiek 1940 m. birþelá prasidëjusi Lietuvos okupacija ir
sovietizacija, trukusi metus*, tiek aukðtosios mokyklos pertvarka pagal naujos valdþios poreikius, kai kraðtà okupavo vokieèiai.
* 1940 m. birþelio 15 d. raudonoji armija okupavo Lietuvà ir kraðtas buvo priverstas pasukti sovietizacijos link. 1941 m. birþelio 22 d. prasidëjus Vokietijos–SSRS karui, ávyko Birþelio sukilimas ir sovietø
valdþia Lietuvoje laikinai buvo nuversta, tad universitetas sugráþo prie 1940 metø darbo tvarkos.
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Nepaisant svetimø valdþiø, karo negandø ir ávairiopø nepritekliø visà 1940–1944
metø laikotarpá universitetas dirbo kaip mokslo, o iki 1943 m. kovo pabaigos ir kaip
mokymo ástaiga, stengdamasi kiek ámanoma iðlaikyti savarankiðkumà. Jau 1940 m.
rugsëjá Vilniaus universitete veikë keturi fakultetai: ne tik Humanitariniø mokslø ir
Teisës, bet ir Ekonomikos, Matematikos bei gamtos mokslø, iðaugo studentø skaièius. Su abiem fakultetais á Vilniø persikëlë daug þinomø profesoriø. Tarp jø buvo ir
universiteto rektoriaus brolis, knygos mokslininkas prof. Vaclovas Birþiðka, 1940 m.
paskirtas dar ir Vilniaus universiteto bibliotekos direktoriumi. 1940 m. rugsëjo 1 d.,
keièiant aukðtosios mokyklos struktûrà, susiformavo palankios galimybës ákurti naujà
jos padaliná – Bibliologijos katedrà. Tokios institucijos atsiradimas buvo ne atsitiktinis,
o greièiau dësningas reiðkinys, viso Lietuvos nepriklausomybës laikotarpio knygos
mokslo kûrëjø veiklos rezultatas [16, 195]. Knygos specialistø rengimas Lietuvoje
ávairiomis formomis vyko nuo pat pirmøjø XX a. deðimtmeèiø. 1909–1918 m. buvo
mëginama knygotyros þinias skleisti per paskaitas ir praneðimus** [26, 25]. 1922 m.
ákûrus Lietuvos universitetà (1930 m. pavadintà Vytauto Didþiojo universitetu) tarp
siûlomø studijuoti disciplinø atsirado knygotyros dalykai: 1922–1923 m. E. Volteris
kaip pagalbinæ bendrojo lavinimo disciplinà dëstë bibliografijà, o nuo 1925–1926 m.
iki 1940 m. Vaclovas Birþiðka skaitë ir knygos istorijà, ir bibliografijà [23, 13]. Tuo
pat metu buvo organizuojami bibliotekininkø, knygos prekybos ir kitø knygos specialistø mokymai, inicijuoti to meto profesiniø organizacijø.

Bibliologijos katedros veikla
Kokiai mokslo ir studijø ðakai atstovavo naujoji Bibliologijos katedra? Á ðá klausimà
padeda atsakyti tiek bibliologijos termino sampratos aiðkinimas nagrinëjamo laikotarpio mokslinëje literatûroje, tiek padalinio steigëjo ir vedëjo prof. V. Birþiðkos
kvalifikacijos, tiek katedros vykdomø studijø turinys.
Pirmojoje XX a. pusëje bibliologijos terminas buvo vartojamas keliomis prasmëmis: vienais atvejais juo buvo þymimas apibendrinantis knygos mokslas (taip jis
vartojamas L. Þyvný, A. Loviagino, A. Fomino, lenkø autoriø darbuose), kai kuriose ðalyse imtas vadinti nacionaliniais bibliologijos sàvokos ekvivalentais tokiais kaip
êíèãîâåäåíèå; kitais atvejais juo buvo vadinama knygotyros mokslo teorinë dalis

** Pirmuoju sistemingu lietuviø knygos ir literatûros istorijos kursu vadinamas 1912–1913 m.
Vilniuje Mykolo Birþiðkos skaitytas paskaitø ciklas.
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arba knygotyros filosofija, metodologija (tokia prasme jis vartojamas P. Otlet,
N. Lisovskio, M. Kufaevo, N. Somovo veikaluose) [49, 193]. Lietuvoje bibliologijos
sàvoka buvo vartojama pirmàja prasme – kaip knygos dalykø sistemà apimantis mokslas*** . Taip ji buvo átvirtinta ir Lietuviðkosios enciklopedijos (1931–1944) leidinyje,
prisidëjusiame prie Lietuvos mokslo þiniø sisteminimo ir lietuviðkosios terminijos
norminimo [6], ir pirmajame lietuviðkame bibliotekø specialistams skirtame vadovëlyje – Vinco Ruzgo Bibliotekoms vadovëlis (1937), pateikianèiame ne tik bibliotekininkystës, bibliografijos, bet ir istoriniø, teoriniø knygotyros þiniø [26].
Vilniaus universiteto Bibliologijos katedros vedëju paskirtas ordinarinis profesorius Vaclovas Birþiðka buvo aktyviausias bibliografijos ir bibliotekininkystës praktikas ir teoretikas, knygos mokslininkas, daugelio knygotyros darbø autorius, svarbiausiø to meto knygos mokslo iniciatyvø organizatorius. Tuomet jau buvo iðleistas
jo lietuviðkos knygos istorijos veikalas Lietuviðkø knygø istorijos bruoþai (I d., 1930)
– pirmasis spausdintas apibendrinamasis knygos istorijos mokslinis darbas lietuviø
kalba, paskelbta deðimtys straipsniø to meto mokslinëje periodikoje (iðskirtinas jo
redaguotas tæstinis leidinys ,,Mûsø senovë“), iðspausdinti pirmosios Lietuviðkosios
enciklopedijos tomai, prie kuriø rengimo jis prisidëjo ir kaip vyriausiasis leidinio
redaktorius, ir kaip knygos problematikos straipsniø autorius. V. Birþiðka taip pat
turëjo ilgametæ administracinio ir pedagoginio darbo patirtá. Kurdamas Bibliologijos katedrà V. Birþiðka ne tik vadovavo Vytauto Didþiojo universiteto bibliotekai,
buvo èia veikusio bibliografijos instituto vadovu, ëjo Vilniaus universiteto Teisës
fakulteto dekano pareigas, o 1940–1941 m. buvo Vilniaus universiteto bibliotekos
direktoriumi, bet ir turëjo keliø deðimtmeèiø knygotyros dalykø dëstytojo patirtá,
organizuodamas universitetinio lygio knygos studijas, knygininkø ir bibliotekininkø
profesionalø profesiná rengimà.
Bibliologijos katedros veikloje galima iðskirti du laikotarpius: Vilniaus ir Kauno.
Vilniuje katedra veikë nuo 1940 m. rugsëjo 1 d. iki 1941 m. gruodþio 1 d. Tuomet
prof. V. Birþiðka kiekvienà savaitæ skaitë studentams po 4 val. paskaitø: 2 val. bendrosios knygos istorijos Istorijos skyriaus klausytojams ir 2 val. lietuviø knygos istorijos
Lietuviø literatûros ðakos klausytojams [14, 129–130]. Su jam bûdinga energija V. Birþiðka rûpinosi Vilniaus universiteto bibliotekos tvarkymu, atsiþvelgdamas á jai keliamus lietuviðkojo universiteto reikalavimus ir kurdamas èia knygotyros studijø bazæ.

*** Verèiant á lietuviø kalbà rusiðkà terminà êíèãîâåäåíèå, retkarèiais buvo vartojamas knygininkystës terminas, taèiau tuomet jis neásitvirtino, kaip ir knygotyros sàvoka.
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V. Birþiðkos pastangos steigti Vilniuje lietuviðkosios knygos studijø ir moksliniø
tyrimø centrà buvo kovos uþ lietuviðkàjá Vilniaus universitetà dalis. Darbà Vilniaus
universitete tuomet jis derino su veikla Kaune: kiekvienos savaitës tris dienas praleisdavo laikinojoje sostinëje.
Apskritai Vilniaus universiteto biblioteka, daug nusipelniusi knygos mokslo plëtotei dar XIX a., kaip knygotyros centras garsëjo ir Stepono Batoro universiteto
laikais (1919–1939), kai bibliotekai vadovavo lenkø bibliologas Adamas Lisakowskis. Jis aktyviai gilinosi á knygos mokslo problematikà: organizavo didelio pripaþinimo Europoje sulaukusio L. Þivný knygotyros veikalo vertimà á lenkø kalbà
pavadinimu Bibliografia i bibliologia. Pojæcie, przedmiot, rozwój ir iðspausdino já Vilniuje 1936 m., èia bûrë ðios krypties mokslininkus ir tyrëjus, kûrë bibliotekininkø
rengimo organizavimo planus, paskelbë originaliø katalogavimo teorijos ir praktikos darbø [1]. Tuomet Vilniuje pasirodë Lietuvos ir Vilniaus knygos problematikai
skirti Michaùo Brensztejno, Tadeuszo Turkowskio, Ludwiko Janowskio, Ludwiko
Abramowicziaus ir kitø tyrinëjimai lenkø kalba, turëjæ teigiamos átakos ir Lietuvos
knygotyros raidai.
Vilniaus laikotarpiu Bibliologijos katedra savo dydþiu neiðsiskyrë ið kitø universiteto padaliniø, kuriuos daþniausiai sudarë vienas vyresnysis ir vienas jaunesnysis
mokslo darbuotojai. Bibliologijos katedrà ketinta asistentu papildyti dar 1941 m.
vasará, taèiau nesëkmingai [14, 131]. Vasario 21-àjà Humanitariniø mokslø fakulteto
tarybos posëdyje Bibliologijos katedros vedëjo pasiûlytas Izidorius Kisinas balsø
dauguma buvo iðrinktas eiti ðias pareigas. Prieð pusmetá (1940 metø rugsëjo 11 d.)
baigæs Vilniaus universiteto Humanitariniø mokslø fakulteto Istorijos skyriø, paraðæs labai gerai ávertintà diplominá darbà ,,Spaudos iðradimas“ ir ágijæs visuotinës
istorijos specialybæ, I. Kisinas jau turëjo nemenkà pedagoginio ir bibliografinio
darbo staþà, buvo pripaþintas bibliografijos specialistas, stambiø bibliografijos darbø autorius, ilgametis V. Birþiðkos talkininkas ir bendradarbis. Numatyta, kad naujasis asistentas ves bibliografijos ir bibliotekininkystës pratybas (jis turëjo katalogavimo paskaitø skaitymo patirtá), taèiau Ðvietimo liaudies komisariatas jo kandidatûros
nepatvirtino. Aplinkybës dar labiau komplikavosi uþëjus naciams: nuo 1940 m. spalio
1 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje dirbantis I. Kisinas dël savo þydiðkos kilmës
ëmë slapstytis, kol galiausiai 1944 m. su ðeima ið Vilniaus pasitraukë.
Vokieèiø okupacijos metais Bibliologijos katedros veiklos sàlygos tapo visiðkai
nepalankios: 1941 m. rudená prof. V. Birþiðka buvo atleistas ið Teisës fakulteto
dekano pareigø, lapkritá jis atsisakë vadovauti Vilniaus universiteto bibliotekai ir
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apskritai rûpindamasis dël savo gyvybës buvo priverstas palikti Vilniø. Katedros
iðlikimui kilo pavojus, taèiau ji nebuvo uþdaryta. Tø paèiø metø gruodþio 1 d. ir
Bibliologijos padalinys buvo perkeltas á Vytauto Didþiojo universiteto Kaune ásteigtà Filosofijos fakultetà [14, 133–134].
Kauno laikotarpis katedros gyvenime truko kelerius metus – nuo 1941 m. pabaigos iki 1943 m. Tuomet padalinyje jau dirbo dviese, buvo sudaryta pirmoji bibliologijos studijø programa, priimta studijuoti pirmoji studentø laida. (Deja, studijas baigti sugebëjo vos keli ið jø.)
Nesëkmingai susiklosèius I. Kisino likimui, katedros asistentu buvo patvirtintas
Juozas Rimantas. Jis tapo pirmuoju katedros darbuotoju, ágijusiu specialø bibliologijos iðsilavinimà: nuo 1927 m. rudens su pertraukomis studijavæs Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto Filosofijos skyriuje ir 1942 m. pavasará studijas baigæs Vilniaus universiteto Humanitariniø mokslø fakulteto Pedagogikos skyriuje, 1942–1943 jis dar papildomai iðlaikë Bibliologijos mokslø grupës egzaminus
ir gavo bibliologo diplomà [14, 141–143]. Be to, J. Rimantas turëjo bibliotekinio
darbo patirties – nuo 1939 m. vadovavo Lietuvos centrinei bibliotekai, buvo pripaþástamas kaip bibliotekinio darbo þinovas ir geras vadovas. (Kaip J. Rimanto kvalifikacijà patvirtinantis faktas minëtina tai, kad jis buvo kvieèiamas vadovauti Vilniaus universiteto bibliotekai, kai V. Birþiðka vokieèiø okupacijos metais ið ðiø pareigø buvo atleistas.)
Iðlikæ archyviniai dokumentai byloja, kad asistentu J. Rimantas buvo patvirtintas dar 1941 m. geguþës 16 d., taèiau 1942 m. jo paties raðytame gyvenimo apraðyme
teigiama, kad Vilniaus laikotarpiu prie bibliologijos ketedros <...> neteko dirbti [14,
136–137]. Galima manyti, jog kaip katedros vyresnysis asistentas J. Rimantas ásitvirtino 1942 m. pavasará, kai katedra buvo perkelta á Kaunà. Jis talkino V. Birþiðkai,
aprûpindamas klausytojus praktikos darbais ir seminare, ir bibliotekoje [14, 136], dirbdamas kitus darbus. Iki pat padalinio veiklos pabaigos ðias ne pagrindines pareigas
Rimantas derino su vadovavimu Lietuvos centrinei bibliotekai.
Tuo metu naujàjá Vytauto Didþiojo universiteto Filosofijos fakultetà sudarë du
skyriai – Filosofijos ir Filologijos. Bibliologijos studentai mokësi Filologijos skyriuje
kartu su lietuviø kalbos ir literatûros, vokieèiø kalbos ir literatûros, anglø kalbos ir
literatûros studentais. Jø studijø programa apëmë tris pagrindinius ir devynis antrinius dalykus, tarp kuriø vyravo knygotyros dalykai. Pagrindiniai dalykai buvo lietuviø knygos istorija, bibliografijos teorija ir bibliotekininkystës teorija (visø ðiø
dalykø jie klausë po 4 val. per savaitæ), antriniai – bendroji knygos istorija (6 val.
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per savaitæ), bibliografijos istorija (1 val. per savaitæ), lietuviø bibliografija (1 val. per
savaitæ), bibliotekø istorija (1 val. per savaitæ), naujoji lietuviø literatûra (2 val.
per savaitæ), Lietuvos istorija (4 val. per savaitæ), psichologija (4 val. per savaitæ),
rusø ir lenkø kalba, lotynø kalba [14, 134–135].
1942–1943 m. Bibliologijos mokslus studijavo keletas asmenø, ið kuriø yra þinomi Èeslovas Grincevièius, J. Rimantas ir Stanislava Cecilija Ambraziejûtë-Petraitienë. Pirmasis buvo paraðæs diplominá darbà apie senuosius lietuviðkus kalendorius,
J. Rimanto diplominis darbas buvo ,,Lietuviø periodikos raida“, o S. Ambraziejûtës-Petraitienës – „Vieðosios bibliotekos ir jø istorinë raida Lietuvoje“. Deja, bibliologo kvalifikacijà patvirtinanèius diplomus gavo tik du absolventai – jau minëtas
J. Rimantas ir S. C. Ambraziejûtë-Petraitienë [14, 139].
Veikdama Kaune katedra uþsiëmë ne tik pedagogine veikla, rengdama vadinamuosius bibliografus ir aukðtesniojo tipo bibliotekininkus [2], bet ir aktyviau rûpinosi
knygos mokslu, telkë jo mokslininkus. Tuomet buvo subrandinta ir pradëta ágyvendinti idëja apie tæstinio pobûdþio knygos mokslo darbø leidybà, kurie papildytø
besiformuojanèià lietuviðkos knygotyros spaudà. (1922–1926 m. buvo leidþiamas
bibliografijos ir kritikos þurnalas ,,Knygos“, 1928–1943 m. einamosios bibliografijos
þurnalas ,,Bibliografijos þinios“, 1933 m. iðëjo pirmasis, o 1937 m. ir antrasis tomai
pirmojo mokslinio bibliofilijos ir knygotyros tæstinio leidinio ,,XXVII knygos mëgëjø metraðtis“.) Taigi 1941 m. pradþioje kilo idëja pradëti leisti ,,Knygø studijø metraðtá“, pavadintà ,,Bibliotheca Lituana“ (Lietuvos biblioteka) [45]. Leidinys turëjo
apimti tokias knygotyros ðakas kaip knygos istorija, bibliografija, bibliotekininkystë,
knygos menas ir kitos. Juo buvo siekiama tenkinti ðiuo mokslu besidominèios visuomenës ir Bibliologijos katedros interesus. Pirmajam leidinio tomui straipsniø pateikë tiek to meto Kaune, tiek Vilniuje dirbæ þymûs bibliotekininkai, bibliografai,
istorikai ir lietuviø literatûros tyrinëtojai, raðæ knygotyros teorijos, literatûros ir
spaudos istorijos, knygø meno, bibliotekø istorijos ir veiklos klausimais. Minëtinas
leidinio redaktoriaus J. Rimanto ávadinis straipsnis, kuriame jis aiðkino bibliologijos
mokslo sampratà, ryðius su kitais mokslias ir vietà tarp jø. Jis taip pat bandë apibrëþti bibliologiniø tyrimø objektà, nors jam ir nepavyko iðvardytø dalykø iðsamiai
aptarti. Prie teoriniø darbø taip pat skirtini Antano Maceinos ,,Knyga kaip kultûros
objektas“ ir A. Grincevièiaus parengta ,,Lietuviø bibliologinë bibliografija“. Keletas
straipsniø buvo skirta lietuviø literatûros istorijai, jø autoriai buvo Vincas Maciûnas, Augustinas Janulaitis, Petras Rimkûnas. Taèiau daugiausia straipsniø buvo skirta lietuviø spaudos istorijai. Ðia tema darbø pateikë V. Birþiðka, Vladas Abramavi-
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èius, Vytautas Steponaitis, Karolis Vairas-Raèkauskas. Knygos meno temà nagrinëjo Paulius Galaunë, Vytautas Kazimieras Jonynas, o knygø patinimo – Zenonas
Ivinskis, Povilas Karazija. Keletas Konstantino Aviþonio, Vilhelmo Burkevièiaus
darbø buvo skirta bibliotekø istorijai. Apie tuometines vieðàsias bibliotekas straipsná pateikë Juozas Raèius. Buvo parengta ir daugiau straipsniø, bet jie atidëti antrajam leidinio tomui.
Leidinio straipsniai buvo recenzuojami, turëjo santraukas uþsienio kalbomis, o
tai rodo rengëjø ketinimus skleisti mokslo darbus uþ Lietuvos ribø, taip bandant
ásilieti á tarptautinæ knygos tyrëjø bendruomenæ. Deja, Lietuvos knygos tyrëjø sutelktos pastangos nepralauþë okupantø draudimo ir nepavyko iðleisti në vieno leidinio tomo. 1943 m. ir pati Bibliologijos katedra nustojo veikti.

Pastangos atkurti Bibliologijos katedrà
Atkurti Bibliologijos katedrà Vilniaus universitete mëginta jau paèioje sovietmeèio
pradþioje. 1944 metø rusëjá buvæs katedros vyriausiasis asistentas J. Rimantas kreipësi per Istorijos-Filologijos fakulteto dekanà prof. A. Janulaitá á Kauno valstybinio
universiteto rektoriø su praðymu ákurti Bibliologijos katedrà [14, 144–145]. Taèiau
jo praðymas nebuvo patenkintas ir tokia katedra nebuvo ákurta nei tuomet, nei
vëlesniais deðimtmeèiais. Kodël? Manyèiau, kad prieþasèiø bûta ávairiø. Viena ið
pagrindiniø greièiausiai buvo ta, kad sovietø okupuotoje Lietuvoje, kaip ir visoje to
meto Sovietø Sàjungoje, knygotyros mokslo situacija buvo ið esmës pasikeitusi. Nekelia abejoniø tyrëjos N. Lelikovos pastaruoju deðimtmeèiu paskelbti vertinimai,
kad pertvarkant ðá kaip ir visà SSRS mokslà pagal marksizmo-leninizmo metodologijos principus knygotyra neiðvengë ideologizavimo. Nebesidomint teoriniais klausimais, knygotyros teorijos ir metodologijos ieðkojimai, bûdingi Rusijos mokslui
XX a. 3-iàjá deðimtmetá ir pasireiðkæ koncepcijø ávairove, skirtingais poþiûriais á
knygà kaip knygotyros tyrimo objektà ir paèià knygotyrà kaip mokslà apie knygà,
ávairiø knygotyros dalykø gausëjimas ir jø problematikos gilëjimas, 4-àjá deðimtmetá
buvo pakeisti vienareikðmiðkomis ir ideologiðkai kryptingomis nuostatomis, tiriant
knygos klasinæ prigimtá, marksistinës-lenininës ideologijos pagrindais bandant formuoti knygotyros mokslà ir nepripaþástant jokiø kitø metodologiniø nuostatø ar net
su jomis kovojant [50, 307–308].
Sovietinës Lietuvos pirmaisiais deðimtmeèiais taip pat buvo nutolta nuo tradicinës knygotyros plëtotës. Iki aðtuntojo deðimtmeèio pradþios èia net nebuvo var-
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tojami tradiciðkai suprantami apibendrinanèio knygos mokslo terminai – mokslas
apie knygà, bibliologija ar knygotyra. Tai sutrukdë tæsti nepriklausomybës laikais
pradëtus darbus, sustojo to meto knygos mokslui svarbiø institucijø veikla, periodiniø
ir tæstiniø leidiniø leidyba, knygos mokslininkai prarado savo pozicijas ar net buvo
priversti palikti Lietuvà. (Dël sovietinës okupacijos þymiausias pirmosios nepriklausomybës laikø knygotyrininkas V. Birþiðka ir kiti pasitraukë ið Lietuvos 1944 metais
ir savo darbus tæsë emigracijoje.) Tradicinis knygotyros mokslas tiek Lietuvoje, tiek
paèioje Rusijoje pradëjo atgimti 7-àjá deðimtmetá. Prie jo plëtotës daug prisidëjo
Vilniaus universitete iðaugusi nauja mokslo daktarø karta, besidominti knygos ir
bibliotekø istorijos, bibliografijos ar bibliotekininkystës dalykais. Tuomet ne tik iðsiplëtë knygos tyrëjø bûrys ir moksliniø tyrimø problematika, bet ir ásitvirtino keli
knygos tyrimo centrai, buvo pradëtas leisti knygotyros mokslo darbø tæstinis leidinys, leidþiami vadovëliai ir monografijos, padaugëjo knygotyros dalykø Vilniaus
universiteto siûlomose studijø programose. Nors ir pasiekæs tam tikrà instituciná
lygmená, Lietuvos knygos mokslas dar kelis deðimtmeèius neturëjo specializuoto
knygotyros, kaip sisteminio mokslo apie knygà, akademinio padalinio. Toks padalinys Lietuvoje buvo atkurtas tik po 1990 m., kai Vilniaus universitete pradëjo veikti
Knygotyros ir bibliografijos katedra (po metø ji buvo pavadinta Knygotyros katedra), kuri ëmësi puoselëti ðios ðakos studijas ir mokslà [23, 14–18].

Iðvados
Per dvideðimt intensyvios raidos metø, prasidëjusiø nuo Lietuvos nepriklausomybës
pradþios ir trukusiø iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, Lietuvos knygotyros mokslas pasiekë nemaþø laimëjimø. Nors jam nepakako jëgø susitelkti prie teoriniø
klausimø nagrinëjimo ir sukurti originaliø knygos mokslo teorijø, èia ásitvirtino
knygotyros kaip knygos istorijà, teorijà ir knygininkystæ tirianèio mokslo samprata,
formavosi knygotyros terminija, plëtësi jos tyrëjø bûrys ir tyrimø problematika,
radosi knygotyros spauda, jos mokslo ir studijø institucijos. Apskritai knygotyros
mokslas Lietuvoje atitiko laikmeèio humanitarikos problematikà, o vadinamasis
bibliotekinis knygos mokslo raidos etapas Lietuvai, kaip ir kaimyninëms Rusijai bei
Lenkijai, nebuvo bûdingas.
Bibliologijos katedros atsiradimas Vilniaus universitete vainikavo Lietuvos knygotyros kûrëjø pastangas, gana anksti instituciniu lygiu átvirtindamas knygos mokslà
Lietuvos akademinëje erdvëje. Nagrinëjamas padalinys buvo tiek knygotyros studi-
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jø, tiek mokslo centras. Bibliologijos katedros dëstytojø paskaitos vyko visus ketverius katedros gyvavimo metus, o 1942–1943 m. studentai studijavo pagal Bibliologijos mokslø programà, kuri gali bûti vadinama pirmàja universitetine knygos mokslo
studijø programa Lietuvoje. Nors spëta parengti ir iðleisti vos vienà absolventø
laidà, Lietuvos universitetuose rengiamø specialistø sàraðe atsirado nauja savarankiðkà statusà turinti bibliologo kvalifikacija.
Bibliologijos katedros personalo mokslinius siekius, jø ambicijas ir potencialà,
knygotyros moksliniø darbø sklaidos poreiká rodë sumanymas spausdinti moksliná
knygotyros leidiná ,,Bibliotheca Lituana“. Taèiau dël nepalankiai susiklosèiusiø aplinkybiø parengti spaudai gausaus tyrëjø bûrio moksliniai straipsniai, apimantys
plaèià knygotyros problematikà, taip ir liko rankraðèiuose.
Áteikta 2006 m. gruodþio mën.
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VILNIUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF BOOK SCIENCE IN 1940–1943

AUÐRA NAVICKIENË
Summary
The birth of the Vilnius University Department of Book Science has crowned the attempts of book
science founders by institutionalizing the book science in the academic space of Lithuania rather early.
This Department was a centre of book science studies and science. Professors of the Department of
Book Science were delivering lectures during all four years of the Department’s existence, and in the
period of 1942–1943 students took a program of Book Science that could be called the first university
program of Book Science studies. Regardless of the fact that there was only one group of graduates
of these studies, a new independent qualification of book scientist was included in the list of specialists
of Lithuanian universities.
Scientific aspirations, large ambitions and potential, as well as demand for dispersion of books
science scientific works of the personnel of the Department of Book Science have been demonstrated
by their intention to publish a scientific book science journal “Bibliotheca Lituana”. But because of
unfortunate circumstances the scientific articles that were prepared for the publication and that covered a broad scope of Book Science problems and reflected a quite large group of researchers stayed
in manuscripts.
In 1943 the activity of the Department of Book Science stopped, and so did the development of
Book Science in Lithuania. During the second soviet occupation like-minded persons of V. Birþiðka,
who stayed in Lithuania have tried to re-establish the former book science institutions at universities
of Lithuania, but, alas, unsuccessfully. Because of changes in the situation of this science in Russia,
Lithuania moved away from traditional problems of book science up to 1960 and only in 1990 an
academic unit that was responsible for book science as a theoretical and applied science, which investigated a book, book publishing, book production and book distribution combined, as well as research
and studies was re-established.
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VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOLOGIJOS KATEDRA 1940–1943 METAIS
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Santrauka
Bibliologijos katedros atsiradimas Vilniaus universitete vainikavo Lietuvos knygotyros kûrëjø pastangas, gana anksti instituciniu lygiu átvirtindamas knygos mokslà Lietuvos akademinëje erdvëje. Nagrinëjamas padalinys buvo tiek knygotyros studijø, tiek mokslo centras. Bibliologijos katedros dëstytojø
paskaitos vyko visus ketverius katedros gyvavimo metus, o 1942–1943 m. studentai studijavo pagal
Bibliologijos mokslø programà, kuri gali bûti vadinama pirmàja universitetine knygos mokslø studijø
programa Lietuvoje. Nors spëta parengti ir iðleisti vos vienà absolventø laidà, Lietuvos universitetuose
rengiamø specialistø sàraðe atsirado nauja savarankiðkà statusà turinti bibliologo kvalifikacija.
Bibliologijos katedros personalo mokslinius siekius, dideles jø ambicijas ir potencialà, knygotyros
moksliniø darbø sklaidos poreiká rodë sumanymas spausdinti moksliná knygotyros leidiná ,,Bibliotheca
Lituana“. Taèiau dël nepalankiai susidëjusiø aplinkybiø parengti gana gausaus tyrëjø bûrio spaudai
moksliniai straipsniai, apimantys plaèià knygotyros problematikà, taip ir liko rankraðèiuose.
1943 m. su Bibliologijos katedros veikla nutrûko sparti knygotyros mokslo raida Lietuvoje. Antrosios sovietinës okupacijos sàlygomis ðalyje pasilikæ V. Birþiðkos bendraminèiai nesëkmingai bandë
atkurti buvusias knygotyros institucijas Lietuvos universitetuose ir plëtoti jos mokslà. Dël pasikeitusios
ðio mokslo situacijos Rusijoje iki pat 7-ojo deðimtmeèio Lietuvoje buvo nutolta nuo tradicinës knygotyros problematikos, o savarankiðkas akademinis padalinys, atsakingas uþ knygotyros kaip teorinio ir
taikomojo mokslo, kuris kompleksiðkai tirtø knygà ir knygininkystæ (knygø leidybà, gamybà ir platinimà), Lietuvoje buvo atkurtas tik 1990 metais.
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