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2015–2016 m. Bibliotekos veiklos kronika

2015 metai

Sausis Sausio 7–30 d. veikė paroda „Lietuvišką žodį iškėlęs“, skirta kalbininko akad. Zig-
mo Zinkevičiaus 90-osioms gimimo metinėms. 
Sausio 15 d. vyko renginys, kuriame Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) 
pristatė literatūros vertėjų portretų parodą, skirtą LLVS dešimtmečiui; buvo skai-
tomos ukrainiečių literatūros kūrinių vertimų į lietuvių kalbą ištraukos. Paroda 
veikė iki vasario 9 d.
Sausio 16 d. Bibliotekos rankraštyne buvo aptikti pirmosios lietuviškos Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos steigimo dokumentai. Juos surado Vytauto Didžiojo 
gimnazijos mokytojas Rimvydas Ginkus, padedant Bibliotekos darbuotojai Rasai 
Sperskienei. 2015 m. gimnazija minėjo garbingą šimto metų jubiliejų.

Vasaris Vasario 3 d. paskelbta virtuali paroda „Lietuvos visuomenė Pirmojo pasaulinio karo 
pradžioje: įvykiai, draugijos, asmenybės“.
Vasario 4 d. Martyno Mažvydo bibliofilų klube Violeta Radvilienė skaitė pranešimą 
„Mikalojui Radvilai Juodajam – 500“ apie Bibliotekoje veikiančią jubiliejinę pa- 
rodą.
Vasario 5 d. LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus dr. Sigito Narbuto kvietimu 
Bibliotekoje apsilankė Lietuvos mokslo ir švietimo ministras prof. Dainius Pavalkis. 
Svečią lydėjo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Valdemaras Razumas.
Vasario 5–10 d. Lietuvos Respublikos Seime veikė LMA Vrublevskių bibliote-
kos kilnojamoji paroda „Lietuvišką žodį iškėlęs“, skirta kalbininko akad. Zigmo 
Zinkevičiaus 90-ajam jubiliejui.
Vasario 5–27 d. veikė paroda „Meilės Tėvynei vestas: Mikalojus Radvila Juoda-
sis (1515–1565)“, skirta Lietuvos valstybės kūrėjo ir gynėjo Mikalojaus Radvilos 
Juodojo 500-osioms gimimo metinėms.
Vasario 10 d. atidaryta fotomenininkės, pedagogės, memuaristės Onos Pajedaitės 
fotografijų paroda „Visada su Lietuva“, kurioje buvo pristatyti egzodo rašytojai. 
Paroda skirta autorės 90-osioms gimimo metinėms. Paroda veikė iki liepos 23 d. 
Vasario 13 – kovo 12 d. eksponuotos dvi kolekcijos, skirtos Lietuvos Nepriklau-
somybės ir jos atkūrimo sukaktims pažymėti: Mokslinės informacijos skyriaus Bib-
liografijos sektoriaus vadovės dr. Birutės Railienės ženklelių kolekcijos dalis ir Ūkio 
skyriaus vedėjo Eugenijaus Ignatavičiaus 26 medalių kolekcija. 
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Vasario 16 d. Minske paminėta reikšminga sukaktis – Baltarusijos nacionalinės 
mokslų akademijos Centrinės mokslinės Jakubo Kolaso bibliotekos 90-metis. Ko-
legų pasveikinti atvyko grupė LMA Vrublevskių bibliotekos darbuotojų: direkto-
rius dr. Sigitas Narbutas, direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė ir 
mokslinė sekretorė Leokadija Kairelienė.
Vasario 26 – balandžio 28 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Iš akių 
gimsta meilė“, skirta literatei Pranciškai Uršulei Radvilienei (1705–1753).

Kovas Kovo 4–30 d. veikė paroda „Kazio Šalkauskio, advokato ir mokslininko, palikimo 
atodangos“, skirta teisininko prof. Kazio Šalkauskio 130-osioms gimimo metinėms.
Kovo 9 d. vyko renginys, kurio metu Biblioteka kartu su Šeškinės lopšelio-darželio 
„Bitutė“ vaikais pristatė piešinių parodėlę „Mano kraštas Lietuva“.
Kovo 16–30 d. vieno eksponato parodoje pristatytas XVI a. antroje pusėje išleistas 
LDK teisės sąvadas – Statutas.
Kovo 26–27 d. Bibliotekos darbuotojai dalyvavo Lietuvos kultūros tyrimų institute 
vykusioje kasmetinėje mokslo istorikų ir filosofų draugijos konferencijoje „Scientia 
et historia“. Pranešimus perskaitė dr. Birutė Railienė („Mykolas Balinskis – moks-
lo istorijos metraštininkas“) ir dr. Giedrė Miknienė („Mokslo istorijos publikacijų 
atspindėjimas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa)“), plakatą 
apie Bibliotekoje prenumeruojamas duomenų bazes ir jų galimybes tiriant moks- 
lo istoriją parengė Donatas Ustinavičius, parodą „LMA Vrublevskių bibliotekos 
fondo naujienos mokslo istorijos tematika“ parengė Birutė Valeckienė. Bibliotekoje 
parengtą ir išleistą bibliografijos rodyklę „Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lie- 
tuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ (sud. Eglė Paškevičiūtė-Kund- 
rotienė) savo pranešime „Lietuvių mokslo draugijos rašytinis palikimas: kultūrinio  
tapatumo verčių sklaida“ aptarė Lietuvos kultūros tyrimų instituto darbuotojas  
dr. Romualdas Juzefovičius.

 
Balandis Balandžio 2 d. vyko prof. Onos Voverienės monografijos „Mokslotyra“ aptarimas. 

Bibliotekos darbuotojai dr. Birutė Railienė, Audrė Trumpienė, Eglė Šegždienė, 
Donatas Ustinavičius ir Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė kalbėjo apie mokslotyros 
taikymą praktinei veiklai, atkreipė dėmesį į struktūrinę mokslotyros dalį – mokslo 
istoriją.
Balandžio 2–30 d. veikė paroda „Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti –  
100“. 
Balandžio 8–22 d. vieno eksponato parodoje pristatytas vienas reikšmingiausių 
XVI a. leidinių – Jono Bretkūno „Postilė“.
Balandžio 8–24 d. Tarptautinės mokslo istorijos ir filosofijos draugijos Mokslo 
istorijos padalinio (TMIFD/MIP) tarybos kvietimu dr. Birutė Railienė tyrė šios 
Draugijos dokumentinį paveldą Mokslo istorijos ir filosofijos archyve (Centre d’ar-
chives en philosophie, histoire et édition des sciences – CAPHES) Paryžiuje.
Balandžio 9 d. vyko renginys, skirtas Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo 
šelpti sukakčiai.
Balandžio 15–17 d. Bibliotekos restauratorė Edita Keršulytė dalyvavo Kembridže 
( JK) vykusioje konferencijoje „Sublimuojantys paviršiai: lakios rišamosios medžia-
gos paveldo konservavime“.
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Balandžio 22 d. LR Seime vykusioje konferencijoje „Pirma lietuvių gimnazija – 
pedagoginės minties, švietimo ir kultūros istorijos šaltinis“ dr. Sigitas Narbutas per-
skaitė pranešimą „Vytauto Didžiojo gimnazijos paminėjimas dr. Jono Basanavičiaus 
publicistikoje“. 
Balandžio 22 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės 
draugijos surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Komunikacijos ir 
informacijos iššūkiai“ Julija Ingelevič perskaitė pranešimą „Kurčiųjų ir neprigir- 
dinčiųjų informacinis aprūpinimas: atvejų analizė“. 
Balandžio 23 d. Šiaulių „Aušros“ muziejuje vykusioje mokslinėje konferencijo-
je „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida: inovatyvios visuomenės 
ir atminties institucijų iniciatyvos, patirtys ir galimybės“ Sonata Šulcė perskaitė 
pranešimą „Kultūros paveldo skaitmeninimas ir sklaida Vrublevskių bibliotekoje: 
kryptys, darbai, vizijos“.

Gegužė Gegužės 6–29 d. veikė paroda „Pasaulio bibliotekos: praeitis ir dabartis. LMA Vrub- 
levskių bibliotekos fondų leidiniai“, kurioje eksponuotos knygos apie bibliotekas ir 
bibliotekininkystę.
Gegužės 7–8 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykusioje tarptautinėje moks- 
linėje konferencijoje „Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915)“ 
dr. Rima Cicėnienė perskaitė pranešimą „Vilniaus Senienų muziejaus rankraščių 
rinkinio likimas“. 
Gegužės 7 – liepos 9 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Vilniaus se-
nienų muziejui – 160“, kurioje pristatyti muziejaus įkūrimo istoriją liudijantys do-
kumentai.
Gegužės 11 d. Vytauto Didžiojo universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „Nuo apaštalų iki kankinių: Jėzaus draugijos vaizdavimo modeliai 
nuo ištakų iki panaikinimo“ Gita Drungilienė perskaitė pranešimą „Petro Skargos 
SJ Šventųjų gyvenimai ir Lietuvos dvasinio gyvenimo atspindžiai“. 
Gegužės 16 d. Burbiškyje vykusiame lituanistų ir istorikų forume „Lietuvą kūrusios  
ir tebekuriančios asmenybės: XVI a. Lietuvos politikai ir rašytojai: jų kūryba ir 
idėjos šiandien“ pranešimus perskaitė dr. Sigitas Narbutas („Kodėl Jono Radvano 
Radviliada – kanoninis mūsų literatūros kūrinys?“) ir dr. Daiva Narbutienė („Lie- 
tuvos lotyniškosios kultūros svarba: spaudos aspektai“).
Gegužės 19 d. Bibliotekoje vyko tarptautinės mokslinės konferencijos „Lietuvos 
totorių rankraščiai – nacionalinis turtas (skiriama 100-osioms Ivano Luckevičiaus 
vardo kitabo radimo metinėms)“ atidarymas.
Gegužės 26–27 d. Minske Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinė-
je mokslinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje ir Myriaus pilyje vykusioje tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Berkovo skaitymai. Knygos kultūra tarptautinių ryšių 
kontekste“ pranešimus perskaitė dr. Rima Cicėnienė („Asmenybės įtaka knygos 
likimui: vienos knygos pėdsakais“), dr. Daiva Narbutienė („Radviliana LMA Vrub-
levskių bibliotekos fonduose“), Erika Kuliešienė („Rankraščio kelias iki knygos: pa-
gal S. Daukanto Istorijos žemaitiškos, 1833–1835 m.“) ir Andrius Jurkevičius („Kny-
gos kultūra Smolenske XIV–XV a.“).

Birželis Birželio 3–17 d. veikė paroda „Degęs meile lietuviškam žodžiui“, skirta kalbininko 
Jono Juškos 200-osioms gimimo metinėms.
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Birželio 22 – liepos 20 d. veikė akad. prof. habil. dr. Vidmanto Stanio jubiliejinė 
mokslo darbų paroda „Magiško augalų pasaulio tyrėjas“.

Liepa Liepos 1–31 d. veikė paroda „Lietuvos Jeruzalė: laikas ir žmonės“, skirta Vilniaus, 
kaip Lietuvos ir kaimyninių šalių žydų litvakų kultūros ir dvasinio centro, istorijai. 
Liepos 23 – rugpjūčio 21 d. veikė skulptoriaus, medalininko Petro Gintalo ir jo 
bičiulių paroda „Eilėraštis – žmogus – medalis“. 

Rugpjūtis Rugpjūčio 7 d. Kaune vykusioje konferencijoje „Lietuvių tautinė kultūra: praeitis, 
dabartis, ateitis“ Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė perskaitė pranešimą „Lietuvos 
mokslo draugijos indėlis saugant bei puoselėjant tautinę kultūrą“.
Rugpjūčio 7 – rugsėjo 9 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Šv. Teresei 
Avilietei – 500. Basųjų karmelitų palikimas Lietuvoje“.
Rugpjūčio 26–28 d. vieno eksponato parodoje pristatytas vienas reikšmingiausių 
XVII a. leidinių – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos knyga. 
Rugpjūčio 26 – rugsėjo 18 d. veikė paroda „Pasaulio pilietis: už mokslą, už Lie- 
tuvą, už Žemę“, skirta fiziko akad. Zenono Rokaus Rudziko 75-mečiui.

Rugsėjis Rugsėjo 1–18 d. veikė tapytojo Svajūno Armono darbų paroda.
Rugsėjo 9–12 d. Portugalijoje, Aveire vykusioje 10-ojoje tarptautinėje konferenci-
joje „Chemijos biografija XXI a.“, skirtoje chemijos mokslo istorijai, dr. Birutė 
Railienė perskaitė pranešimą „Lectiones Vilnenses Andreae Sniadecki – paveldo 
sklaidos praktika“.
Rugsėjo 18 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymo bazėje 
Pakretuonėje (Švenčionių r.) vykusiame dokumentų restauratorių tarpžinybiniame 
seminare „Dokumentų skaitmeninimas ir restauravimas: procesų sąveika“ Birutė 
Giedraitienė ir Egidijus Gotalskis supažindino su Dokumentų konservavimo ir 
restauravimo bei Skaitmeninimo skyrių veikla 2014–2015 metais, Aušra Čiuladie- 
nė ir Enrika Blikertaitė pristatė 2015 m. Bibliotekoje vykdyto projekto „Lietuvos 
kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų 
įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ gaires (projekto vadovė Gražina 
Smaliukienė). 
Rugsėjo 23 – spalio 7 d. Bibliotekoje veikė Klaipėdos universiteto meno ir mokslo 
paroda, skirta universiteto 25 metų sukakčiai.
Rugsėjo 24–25 d. Vilniaus universiteto su Autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos 
draugija (SHARP) ir Šiaurės, Baltijos šalių ir Rusijos knygos, bibliotekų ir skaity-
mo istorijos tinklu (HIBOLIRE) surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferenci-
joje „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“ 
pranešimus perskaitė dr. Rima Cicėnienė („Rankraštinių ir spausdintinių LDK 
XVI–XVII a. knygų pasaulis: sąsajos ir sankirtos“) ir Gita Drungilienė („Moters 
lektūra viduramžių Lietuvoje: kunigaikštienė Ona ir Daratos gyvenimas“). 
Rugsėjo 30 – spalio 2 d. Rygoje vykusioje Baltijos šalių mokslo istorikų 27-ojoje 
konferencijoje dr. Birutė Railienė perskaitė pranešimą „George’as Sartonas ir Izidė: 
mokslo istorijos bibliografijos paradigma“.

Spalis Spalio 2 d. paskelbta virtuali paroda „Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo 
šelpti (1914–1940)“. 
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Spalio 2 – lapkričio 16 d. vieno eksponato parodoje pristatytas Pranciškos Uršulės 
Radvilienės dramų rinkinys. 
Spalio 14 – lapkričio 6 d. veikė knygų restauratoriaus Sigito Tamulio istorinių kny-
gos įrišų (re)konstrukcijų paroda. 
Spalio 20–21 d. Baltarusijoje, Maladečinoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „Oginskių giminės kultūrinis palikimas ir jo reikšmė valstybės rai-
dai“ dr. Daiva Narbutienė perskaitė pranešimą „Oginskiana LMA Vrublevskių bib-
liotekos fonduose“.
Spalio 22 – lapkričio 27 d. veikė dailininkės Giedrės Masiulytės-Burbienės foto-
grafijų paroda „Žemaitijos keliais, bekelėm“, skirta Etnografinių regionų metams. 
Spalio 23 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vykusioje mokslinėje konferencijoje 
„Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje“ dr. Neringa Markauskaitė per-
skaitė pranešimą „Šv. Pranciškaus Ksavero atvaizdai Lietuvos jėzuitų provincijos 
bažnyčiose“.
Spalio 29–30 d. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinė-
je Jakubo Kolaso bibliotekoje vykusioje VII tarptautinėje mokslinėje-praktinėje 
jaunųjų mokslininkų ir specialistų konferencijoje „Biblioteka XXI amžiuje: raidos 
aspektai“ Enrika Blikertaitė perskaitė pranešimą „XVII amžiaus Vilniaus akade- 
mijos spaustuvės knygų įrišai“.

Lapkritis Lapkričio 2–30 d. vieno eksponato parodoje pristatytas XVIII a. leidinys, skirtas 
Prancūzijos senųjų amatų ir meistrystės aprašymams. 
Lapkričio 11 – gruodžio 2 d. veikė paroda „Alei Rūtai – 100“, skirta poetės, prozi- 
ninkės, pedagogės, JAV išeivijos lietuvių visuomenės veikėjos Alės Rūtos (tikr. Ele-
na Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė) 100-osoms gimimo metinėms.
Lapkričio 12 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmuose  vykusioje tarptautinėje mokslo konferencijoje „Kunigaikščiai 
Radvilos – garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė“ dr. Sigi-
tas Narbutas perskaitė pranešimą „Mikalojaus Radvilos Juodojo paveikslas Alberto 
Kojalavičiaus-Vijūko heraldiniuose ir genealoginiuose veikaluose“. 
Lapkričio 12 – 2016 m. vasario 27 d. Bažnytinio paveldo muziejuje veikė paroda 
„Kolekcininko kabinetas“, kurioje pristatyta kunigo Pranciškaus Tičkovskio kolek-
cija iš LMA Vrublevskių bibliotekos rinkinių ir Akmenynės bažnyčios. 
Lapkričio 18 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje vykusiame seminare „Officina  
Plantiniana Lietuvos bibliotekose“ dr. Daiva Narbutienė perskaitė pranešimą „Plan- 
tenai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“.
Lapkričio 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusioje konferencijoje „Lai-
ko negali pasirinkti“, skirtoje poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo 
metinėms, Ana Venclovienė ir Daiva Raginytė-Liudavičienė perskaitė pranešimą 
„Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos indėlis į Justino Marcin- 
kevičiaus asmeninės bibliotekos išsaugojimą“. 
Lapkričio 28 d. Kalčiūnuose (Ašmenos r., Baltarusija) vykusioje konferencijoje 
„Lapkričio susitikimai“, skirtoje Andriaus Sniadeckio gimtadieniui, dr. Birutė Rai-
lienė perskaitė pranešimą „Lectiones Vilnenses Andreae Sniadecki“. 
Lapkričio 30 – 2016 m. vasario 8 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda 
„Muzealijos XIX a. kolekcijose ir albumuose“, kurioje eksponuoti XIX a. albumai, 
saugomi Bibliotekos Retų spaudinių skyriuje. 
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Gruodis Gruodžio 3–31 d. vieno eksponato parodoje pristatytas XIX a. leidinys – Motie-
jaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“.
Gruodžio 9–31 d. veikė paroda „Akademikas Juras Požela: gyvenimas, atiduo-
tas mokslui, Lietuvai ir pasauliui“, skirta Lietuvos mokslų akademijos prezidento 
(1984–1992) prof. Juro Poželos 90-osioms gimimo metinėms.
Gruodžio 29 – 2016 m. sausio 6 d. eksponuotas LDK didžiojo etmono Konstanti-
no Ostrogiškio antkapinio paminklo maketas, sukurtas Lietuvos ir Ukrainos skulp-
torių. Pagal šį maketą ketinama atkurti paminklą, stovėjusį Kijevo Pečerų lauros 
Uspenjės sobore.

2016 metai 

Sausis Sausio 1–31 d. Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vyko 2015 me-
tais restauruotų dokumentų paroda.
Sausio 7 d. vyko Tautinių mažumų departamento išleisto 2016 metų kalendoriaus, 
kuriame supažindinama su Lietuvos bibliotekose saugomais tautinių mažumų 
rašytinio paveldo unikumais, pristatymas.
Sausio 15 d. atidaryta paroda „Lietuvos mokslų akademija: skiriama įsteigimo 
75-mečiui“. Paroda veikė sausio 15 – vasario 10 d. 
Sausio 28 d. Prancūzijoje, Lione, vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijo-
je „BOBCATSSS 2016: Informacija, bibliotekos, demokratija“ Julija Ingelevič ir 
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dėstytoja dr. Jurgita Rudžionienė 
perskaitė pranešimą „Ar ERASMUS studentai turi tokias pačias teises naudotis 
bibliotekos teikiamomis paslaugomis studijuodami užsienyje?“. 
Sausio 29 d. vyko vakaras, kurio metu atidaryta Juozo Kazlausko fotografijų paroda 
„Į Šiaurę!“. Paroda veikė iki kovo 1 d.

Vasaris Vasario 4 d. vyko menotyrininkės, kultūros politikos tyrinėtojos dr. Skaidros Trilu-
paitytės vieša paskaita „Kiekvienas yra menininkas? Kelios pastabos apie reliatyvią-
ją kūrybiškumo sampratą“. 
Vasario 15 – kovo 8 d. vieno eksponato parodoje pristatyta restauruota rankraštinė 
knyga – grigališkojo choralo giesmynas „Procesionale“. Paroda skirta LMA Vrub- 
levskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų 
sukakčiai.
Vasario 15 – kovo 10 d. veikė paroda, skirta Kazio Griniaus 150-osioms gimimo 
metinėms. 
Vasario 18 d. vyko Aleksandro Adamkovičiaus knygos „Lietuvos baltarusiai: vakar 
ir šiandien. Ką reiškia kalbėtis su Dievu baltarusiškai“ sutiktuvės.

Kovas Kovo 3 – balandžio 4 d. veikė senųjų restauruotų teatro afišų paroda. 
Kovo 10–31 d. vieno eksponato parodoje pristatytos trys restauruotos XX a. pir-
mosios pusės knygos. Paroda skirta LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų 
konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų sukakčiai.
Kovo 16 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto mokslo darbuotoja, knygos 
„Prabilę namai: XIX a. Vokiečių gatvės eskizai“ autorė dr. Aelita Ambrulevičiūtė 
skaitė paskaitą „Pažįstama nepažįstama Vokiečių gatvė“.
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Kovo 16 – balandžio 13 d. veikė paroda „Tarpukario Baltarusijos spauda“.
Kovo 17 d. vyko knygos „Jašiūnų dvaras – kultūros židinys“ sutiktuvės. 
Kovo 25 d. Baltarusijos Liaudies Respublikos paskelbimo 98-ųjų metinių proga 
įvyko vieša paskaita ir parodos „Kovo 25 – Baltarusijos laisvės diena“ pristatymas. 
Paroda veikė iki balandžio 15 d.
Kovo 31 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vykusioje konferencijoje „Scientia et 
historia“ pranešimus perskaitė dr. Birutė Railienė („Imunologijos istorijos šaltiniai: 
pasitinkant monografiją Imunologijos raida Lietuvoje“ ir „Akad. Paulius Slavėnas –  
Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisijos prie Lietuvos MA prezidiumo 
pirmininkas: trumpa archyvo apžvalga“) ir Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė („Sta-
sio Naginsko (1891–1955) nuopelnai Lietuvių mokslo draugijai: minint 125-ąsias 
gimimo metines“).

Balandis Balandžio 1 d. įvyko ornitologo Gedimino Petkaus paskaita, skirta Pasaulinei 
paukščių dienai.
Balandžio 5–30 d. vieno eksponato parodoje pristatytas restauruotas Lenkijos 
karalių ir LDK didžiųjų kunigaikščių raštų rinkinys (1561–1573 m.). Paroda skirta 
LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 
40-ies metų sukakčiai.
Balandžio 6 d. Vilniaus universiteto bibliotekos ir Vilniaus universiteto Komu-
nikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto surengtame moks- 
liniame-praktiniame seminare, skirtame asmenų archyvų ir bibliotekų komplek-
tavimo Lietuvos atminties institucijose patirtims ir problemoms aptarti, dr. Rima 
Cicėnienė perskaitė pranešimą „Asmeninių bibliotekų Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių bibliotekos fonduose valdymo problemos“. 
Balandžio 7–8 d. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mok-
slinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje (Minskas) vykusioje tarptautinėje mokslo kon-
ferencijoje „Knygos kultūra Baltarusijoje: žvilgsnis šimtmečių perspektyvoje“ And- 
rius Jurkevičius perskaitė pranešimą „XVI a. pabaigos išrašai iš Oršos pilies knygų, 
esančių LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje“. 
Balandžio 8–17 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Albino Rimkos 
veikla Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje“. 
Balandžio 10 – gegužės 20 d. veikė paroda „Žymių Lietuvos aviatorių alėja“.
Balandžio 13–15 d. Kopenhagos universiteto ir Karališkosios Danijos bibliotekos 
surengtoje 16-ojoje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje rankraščių priežiūrai ir 
konservavimui, Bibliotekos darbuotoja Aušra Čiuladienė su bendraautorėmis Dai-
na Ragauskiene (Vilniaus universitetas) ir Medeina Steponavičiūte (Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) pristatė visiškai nau-
ją, Lietuvoje tik pradėtą taikyti, odinių įrišų tyrimą „Knygos XVII a. Lietuvoje: 
augalinio išdirbimo odos įrišų ir knygos bloko komponentų tyrimai“. 
Balandžio 14 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Alberto Kojalavičiaus-Vijūko 
knygos „Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių pro-
vincijų giminių ir herbų vardynas“ sutiktuvės. Knygą sudarė ir iš lotynų kalbos 
išvertė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas.
Balandžio 18 d. paskelbta virtuali paroda „Dėl lietuviškos knygos eičiau nors į patį 
pragarą“, skirta teisininkui, bibliotekininkui, bibliografui ir knygotyrininkui prof. 
Vaclovui Biržiškai.
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Balandžio 18 – gegužės 6 d. veikė paroda „Vazų dinastijos pradžia Lietuvoje – Zig-
mantas Vaza (1566–1632)“, skirta Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni- 
gaikščio Zigmanto Vazos 450-osioms gimimo metinėms.
Balandžio 19 d. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinė-
je Jakubo Kolaso bibliotekoje vykusiame tarptautiniame seminare „Šiuolaikinės 
knygų kultūros problemos“ dr. Daiva Narbutienė perskaitė pranešimą „Lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekos leidybinė patirtis: tęstinio darbų rinkinio atvejis“. 
Balandžio 19 – birželio 15 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda, skirta žy-
maus XVIII a. II pusės Rytų Prūsijos lietuvių raštijos darbuotojo Gotfrydo Oster-
mejerio 300-osioms gimimo metinėms.
Balandžio 20 d. vyko vieša paskaita-susitikimas su žurnalo „Aviacijos pasaulis“ vyr. 
redaktore Vilma Jankiene, kuri pasakojo apie lietuviškos aviacijos ypatumus.

Gegužė Gegužės 2–16 d. vieno eksponato parodoje pristatytas pergamentas „Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto privilegija Vilniaus kapitulai“. Paroda skirta LMA 
Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies 
metų sukakčiai.
Gegužės 11 d. vyko architekto Mariaus Daraškevičiaus vieša paskaita „Nuo stalavos 
iki valgomojo, arba valgomojo kambario ir valgymo kultūros raida Lietuvos dva- 
ruose nuo XVII a. iki XX a. vidurio“.
Gegužės 13 – birželio 1 d. veikė paroda „Didžiadvasiškumo ugdytojui ir puoselėto-
jui Stasiui Šalkauskiui – 130“.
Gegužės 16 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės 
draugijos organizuotoje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Komunikacijos ir 
informacijos iššūkiai“ Bibliotekos darbuotoja Julija Ingelevič ir Vilniaus universite-
to Komunikacijos fakulteto dėstytoja dr. Jurgita Rudžionienė perskaitė pranešimą 
„Ar ERASMUS studentai turi tokias pačias teises naudotis bibliotekos teikiamo-
mis paslaugomis studijuodami užsienyje?“.
Gegužės 17–31 d. vieno eksponato parodoje pristatyta restauruota Eduardo 
Semaško akvarelė „Rotušės aikštė Kaune“. Paroda skirta LMA Vrublevskių bib- 
liotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų sukakčiai.
Gegužės 23 d. vyko renginys, skirtas filosofo, pedagogo, Vytauto Didžiojo universi-
teto rektoriaus Stasio Šalkauskio jubiliejui: parodos „Didžiadvasiškumo ugdytojui 
ir puoselėtojui Stasiui Šalkauskiui – 130“ atidarymas ir dr. Juliaus Šalkausko kny-
gos „Prasmės beieškant“ bei Ritonės Šalkauskienės ir kitų autorių sudaryto leidinio 
„Mūsų Šalkauskis“ sutiktuvės. Paroda veikė iki birželio 1 d.
Gegužės 26 d. vyko teminis vakaras, skirtas Prūsų Lietuvos palikimui prisiminti. 
Renginio metu buvo pristatyta dr. Eglės Senapėdienės fotografijų paroda „Atgar- 
siai. Senųjų Rytprūsių palikimas“, kuri veikė iki birželio 2 d.

Birželis Birželio 2 d. vyko knygos „Atminimų sodai: albumistikos etiudai; Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas“ sutiktuvės. Knygą 
parengė LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima 
Cicėnienė ir Lietuvos istorijos instituto darbuotoja dr. Reda Griškaitė.
Birželio 2–30 d. vieno eksponato parodoje pristatyta XVI a. rankraštinė knyga  
„Šv. Bazilijaus Didžiojo pamokslas apie pasninką“. Paroda skirta LMA Vrublevskių 
bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-mečiui.
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Birželio 3 – birželio 23 d. veikė Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato di-
rekcijos organizuota Stanislovo Patkausko fotografijų paroda „Paukščiai“, skirta 
Pasaulinei paukščių dienai.
Birželio 8 d. atidaryta paroda „Leonas Panavas: ties metalo ir knygos sankryža“, 
iliustruojanti knygrišio meistrystę.
Birželio 13 d. paskelbta virtuali paroda „Lietuvos mokslų akademija: skiriama 
įsteigimo 75-mečiui“.
Birželio 16 d. vyko programos „Šimtametės istorijos ir kultūros versmės“ projek-
to „Pažinkime Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato kultūros ir gamtos 
vertybes“ renginys – parkotyrininko Kęstučio Labanausko paskaita „Vilniaus pilių 
parkų istorija ir dabartis“, kurioje aptarti Vilniaus pilių parko raidos etapai, ten-
dencijos bei želdynų tvarkybos galimybės.
Birželio 23 – rugsėjo 7 d. veikė paroda „Vilnius prabyla knygomis“.
Birželio 23 – rugsėjo 16 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės miestų architektūra: iš LMA Vrublevskių bibliotekos 
atvirukų rinkinio“. 

Liepa Liepos 7 – rugsėjo 1 d. veikė Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario Arvydo Vir-
gilijaus Matulionio jubiliejinė fotografijų paroda „Mano pasaulio žmonės“. 
Liepos 27 – rugpjūčio 15 d. menų sintezės judėjimas „Sintezija“ pristatė vieną uni- 
kaliausių savo kūrinių – Lietuvos himno instaliaciją „Tautiška giesmė“.

Rugpjūtis Rugpjūčio 1–26 d. vieno eksponato parodoje pristatyta 1663 m. knyga „Analytica 
et topica Dominicalia tripartita“. Paroda skirta LMA Vrublevskių bibliotekos Do-
kumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų sukakčiai.
Rugpjūčio 1 – rugsėjo 30 d. eksponuotas LDK didžiojo etmono Konstantino Os-
trogiškio antkapinio paminklo maketas, sukurtas Lietuvos ir Ukrainos skulptorių.

Rugsėjis Rugsėjo 1–30 d. vieno eksponato parodoje pristatyta Alberto Žameto litografija 
„Vilniaus senienų muziejus. Archeologijos salės vaizdas. XIX a. pr.“. Paroda skirta 
LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 
40-ies metų sukakčiai.
Rugsėjo 3 d. Palangoje vykusioje Lietuvos moterų lygos konferencijoje „Lietuvos 
mokyklos vertybės ir mokytojai“ dr. Birutė Railienė perskaitė pranešimą „Moksli- 
nių mokyklų tyrinėjimai Lietuvoje“. 
Rugsėjo 7–8 d. Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro or-
ganizuotoje konferencijoje „Restauravimo slėpiniai: kūrinių kelias į gyvąjį meno 
vertybių pasaulį“ Birutė Giedraitienė perskaitė pranešimą „Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos restauratorių veiklos kryptys“. 
Rugsėjo 8 – spalio 7 d. veikė Alberto Švenčionio fotografijų paroda apie piliakal- 
nius „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“.
Rugsėjo 12–29 d. veikė paroda „Atvėrusi žemę su joje slypinčiomis paslaptimis 
būsimoms kartoms“, skirta archeologės, istorikės, kultūrologės akad. Reginos Vol-
kaitės-Kulikauskienės 100-mečiui.
Rugsėjo 22 d. vyko archeologo Sauliaus Sarcevičiaus bei architektūros istorikės  
dr. Oksanos Valionienės paskaita „Vilniaus Kreivoji pilis nuo jos atsiradimo iki išny- 
kimo“.
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Rugsėjo 22 d. vyko mitologo dr. Dainiaus Razausko paskaita apie baltų mitologiją 
bei pasaulėvaizdį, skirta baltų vienybės dienai paminėti. 
Rugsėjo 22–24 d. Prahoje vykusioje 7-ojoje Europos mokslo istorikų konferencijo-
je dr. Birutė Railienė ir dr. Giedrė Miknienė perskaitė pranešimą „Bibliografiniai 
disertacijų duomenys – prozopografijos šaltinis mokslinių bendruomenių Lietu-
voje tyrimui“. B. Railienė buvo viena iš sekcijos „Prozopografija ir mokslo istorija 
skaitmeninio tinklo aplinkoje: teoriniai, metodologiniai ir technologiniai sprendi-
mai“ organizatorių ir pirmininkių. 
Rugsėjo 26 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje bei LMA Vrublevskių bibliote-
koje vyko renginiai, skirti archeologės akad. Reginos Volkaitės-Kulikauskienės  
100-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti. Bibliotekoje vyko popietė, kurioje da- 
lintasi prisiminimais, atidaryta paroda „Atvėrusi žemę su joje slypinčiomis paslap-
timis būsimoms kartoms“ bei pristatyta Raimondos Daivos Kulikauskaitės-Jan- 
kauskienės ir Gintauto Zabielos knyga „Regina Volkaitė-Kulikauskienė. Dienoraš- 
čių pynės“.

Spalis Spalio 5 d. LMA Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekos pristatė sudėtinę 
parodą „Iš buduaro į medžioklę“. Parodos tema – skirtingų epochų vyrų ir moterų 
amatai ir užsiėmimai. LMA Vrublevskių bibliotekoje paroda veikė iki lapkričio 2 d., 
VU bibliotekoje – iki 2017 m. gegužės 12 d.
Spalio 3–31 d. vieno eksponato parodoje pristatyta viena seniausių teatro afišų, 
išspausdinta 1852 m. Paroda skirta LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų 
konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų sukakčiai.
Spalio 6 d. Bibliotekos metodiniame seminare Rūta Smažinienė, Aušra Vait-
kevičiūtė ir Ona Bliūdžiūtė perskaitė pranešimą „Katalogavimas: teoriniai ir prak-
tiniai sprendimai“.
Spalio 6–31 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė LMA Vrublevskių bibliotekos 
ir Gudų kultūros draugijos Lietuvoje paroda „Baltarusių kultūrininkas Marijanas 
Peciukevičius ir jo veiklos atgarsiai Lietuvoje“.
Spalio 7 – lapkričio 2 d. veikė Katalogų skyriaus darbuotojos Rimos Rusinovos 
tapybos darbų paroda „Bobų vasara“.
Spalio 26 d. vyko Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento 
vyr. specialistės Auksės Ūsienės paskaita apie propagandos apraiškas Lietuvoje.
Spalio 27 d. vyko menotyrininkės Aistės Bimbirytės-Mackevičienės vieša paskaita 
„Arnionių dvaro koplyčių pėdsakais“ apie Lietuvos dvarų kultūrą.
Spalio 28 d. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinė-
je Jakubo Kolaso bibliotekoje (Minskas) vykusioje VIII tarptautinėje mokslinė-
je-praktinėje jaunųjų mokslininkų ir specialistų konferencijoje „XXI a. biblioteka: 
problemos, perspektyvos, hipotezės“ pranešimus perskaitė LMA Vrublevskių bib- 
liotekos darbuotojos Lina Vepštaitė („Kūrybinių metodų taikymas idėjų genera- 
vimui bibliotekose“), Julija Ingelevič ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulte-
to darbuotoja dr. Jurgita Rudžionienė („Ar ERASMUS studentai turi tokias pačias 
teises naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis studijuodami užsienyje?“).

Lapkritis Lapkričio 1–25 d. vieno eksponato parodoje pristatyta 1520 m. „Nobelio evangeli-
ja“. Paroda skirta LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir res-
tauravimo skyriaus 40-ies metų sukakčiai.
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Lapkričio 6 d. Atlantoje ( JAV) vykusioje mokslinėje istorikų metinėje konferenci-
joje dr. Birutė Railienė perskaitė pranešimą „Mokslo istorijos bibliografinės duo-
menų bazės Baltijos šalyse“ bei dalyvavo tarptautinio mokslo istorijos bibliografi-
jos žurnalo „IsisCB“ patariamosios redaktorių kolegijos posėdyje, kuriame pristatė 
bibliografines Lietuvos duomenų bazes.
Lapkričio 8 – 2017 m. sausio 2 d. Bibliotekoje veikė tarptautinė paroda „Pirmo-
jo pasaulinio karo frontuose“, skirta Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 98-osioms 
metinėms. Eksponuotų dokumentų pagrindu parengta virtuali paroda „Lietuvos 
kariai Pirmojo pasaulinio karo frontuose“.
Lapkričio 16 – vasario 6 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Broliai 
Pamokslininkai“, skirta Dominikonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui.
Lapkričio 17 d. vyko vieša istoriko Gedimino Kulikausko paskaita „Žemaitija 
Didžiajame kare – šimtamečiai Dubysos mūšio (1915 04–07) aidai“.
Lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko mokslinės monografijos „Imu-
nologijos raida Lietuvoje: trys amžiai: nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki 
imuniteto studijų“ pristatymas ir aptarimas. Ši knyga – bendras LMA Vrublevskių 
bibliotekos ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos cent-
ro projektas. Viena iš monografijos sudarytojų – Bibliotekos darbuotoja dr. Birutė 
Railienė – perskaitė pranešimą „Dokumentinio paveldo atspindėjimas monografi-
joje Imunologijos raida Lietuvoje“.
Lapkričio 19 d. Rašytojų klube vykusiuose Skorinos skaitymuose „Lietuvos Didžio- 
sios Kunigaikštystės knygų tradicija“ dr. Sigitas Narbutas perskaitė pranešimą „Rusė- 
niškoji Biblija ir jos amžininkai – ankstyviausieji Lietuvos leidiniai“. 
Lapkričio 22 d. Lietuvos ornitologų draugijos projektų koordinatorius Gediminas 
Petkus skaitė paskaitą „Paukščių globa žiemą“.
Lapkričio 24 d. penktuosiuose Andriaus Sniadeckio skaitymuose dr. Birutė Rai-
lienė perskaitė pranešimą „Lectiones Vilnenses Andreae Sniadecki kaip nauja medici-
nos ir chemijos istorijos puoselėjimo tradicija“.
Lapkričio 28 – gruodžio 30 d. vieno eksponato parodoje pristatyti kunigaikščių 
Čartoriskių laiškai. Paroda skirta LMA Vrublevskių bibliotekos Dokumentų kon-
servavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies metų sukakčiai.
Lapkričio 30 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame seminare, skirtame LMA 
Vrublevskių bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 40-ies 
metų sukakčiai paminėti, pranešimą perskaitė Rima Maigienė („40 metų – daug 
tai ar mažai?“), 2016 metais vykdytus projektus pristatė Birutė Giedraitienė („Is-
torinio rašytinio šaltinio kilmės tyrimas: Supraslio vienuolyno atvejis“) ir Gražina 
Smaliukienė („Knygų įrišų kultūra XV–XVIII a. LDK teritorijoje“).

Gruodis Gruodžio 1 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje surengtos parodos „Lietuvos me-
dicina ženkleliuose“ atidaryme dr. Birutė Railienė perskaitė pranešimą „Lietuvos 
medicinos simbolika ženkleliuose“. 
Gruodžio 6 d. Kauno technologijos universitete vykusioje tarptautinėje konferenci-
joje „Akademinė biblioteka ir atvirasis mokslas“ Audrė Trumpienė ir Eglė Šegž-
dienė perskaitė pranešimą „Mokslo centrų publikacijų rodikliai ir atviroji prieiga 
Web of Science duomenų bazėje“.
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Gruodžio 7 d. pristatyti 2016 metais mokslininkų komandos didikų Radvilų 
giminės mauzoliejuje Nesvyžiuje (Baltarusija) vykdytų tyrimų rezultatai.
Gruodžio 8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusioje konferencijoje 
„Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šlapeliai“ Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė per-
skaitė pranešimą „Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Marija ir Jurgis Šlapeliai – jų 
darbai Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste“. 

Parengė LORETA GLEBAVIČIŪTĖ


