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2017–2018 m. Bibliotekos veiklos kronika

2017 metai

Sausis Sausio 11 – vasario 3 d. veikė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto darbuotojų mokslinių darbų paroda „Humanistikos regykla 
prie Baltijos jūros“, skirta Instituto 25 metų veiklai pažymėti.
Nuo sausio 16 d. visus metus veikė mažoji paroda „Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka: Bibliotekos kūrimas, 1912–1931 metai“.
Sausio 18 d. viešą paskaitą „Lietuvos povandeninio jūrinio paveldo tyrinėjimai“ 
skaitė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 
darbuotojas akad. prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
Sausio 23 d. vyko Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 2016 metais 
konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra.
Sausio 25 d. vyko iškilminga popietė, skirta ilgametės Bibliotekos darbuotojos, re- 
daktorės, bibliografės, bibliografijos rodyklių rengėjos Adelės Ubeikaitės 95 metų 
jubiliejui. 

Vasaris Vasario 1 d. viešą paskaitą „Klaipėdos miesto pradžios įdomybės: ką byloja senojo 
Memelburgo radiniai?“ skaitė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto darbuotojas dr. Gintautas Zabiela.
Vasario 9 – kovo 13 d. veikė paroda „Lietuvių partijos ir organizacijos Rusijoje 
1917–1918 m.“ 
Vasario 9 – kovo 13 d. veikė baltarusių rašytojo, paporučikio Vladislavo Pavliu- 
kovskio albumo „1914–1917 m. karo atsiminimai“ fotografijų, saugomų Baltarusi-
jos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje mokslinėje Jakubo Kolaso bibliote-
koje, paroda.
Vasario 10 – balandžio 14 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė Kazio Bradūno 
100-osioms gimimo metinėms skirta paroda „Kaziui Bradūnui – 100“.
Vasario 14 d. viešą paskaitą „Dar kartą apie Aušros reikšmę“ skaitė Lietuvos istorijos 
instituto darbuotojas dr. Česlovas Laurinavičius.
Vasario 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusioje ap-
skritojo stalo diskusijoje „Kalba kultūroje: gniaužiama ar kuriama?“ dr. Sigitas Nar-
butas skaitė pranešimą „Kalbos kaip vertybės slinktys šiuolaikinėje kultūroje“. 
Vasario 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje pristatytas Bibliotekoje įgyvendintas 
interaktyvus projektas „Užmirštasis Vilnius“, kuriame, remiantis Bibliotekos fon-
duose saugomais miesto planais, XIX–XX a. žymiausių fotografų darbais bei atvi-
rukais, atkurti Vilniaus vaizdai. 
Vasario 23–26 d. Biblioteka dalyvavo 18-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugė-
je.  Bibliotekos darbuotojai pristatė leidinius „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai 
Biblijai – 500“, „Kunigaikščiai Višnioveckiai“ ir „Jūratė Stauskaitė. Esu“.
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Kovas Kovo 2 d. Bibliotekos metodiniame seminare Rūta Smažinienė skaitė pranešimą 
„Bibliografinių įrašų kopijavimas“.
Kovo 3 d. Gamtos tyrimų centre atidaryta Bibliotekos parengta paroda, skirta dir-
vožemio zoologijos mokslo kūrėjai Lietuvoje dr. Onai Atlavinytei.
Kovo 6 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 
vyko LMA Vrublevskių bibliotekos diena, kurios metu atidaryta paroda „Pirmojo 
pasaulinio karo frontuose“. Paroda veikė iki balandžio 11 dienos.
Kovo 8 d. viešą paskaitą „Seniausios šventvietės – naujausi tyrinėjimai“ skaitė 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuo-
tojas dr. Vykintas Vaitkevičius.
Kovo 13 d. vyko „Lietuvių kalbos dienų“ baigiamasis renginys, kurio metu Rasa 
Sperskienė pristatė lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ istoriją.
Kovo 14 – balandžio 10 d. vieno eksponato parodoje pristatytos „Penkios Aureli-
jaus Augustino knygos“ – rinkinys, kurį sudaro Aurelijaus Augustino penkių vei- 
kalų vertimai į lenkų kalbą.
Kovo 15 – balandžio 14 d. veikė fotomenininkės Valerijos Dichavičienės fotografi-
jos darbų paroda „Jie ėjo su mumis į laisvę“, kurioje pristatyti 1975–1995 m. foto-
grafuotų, jau Anapilin išėjusių Lietuvos kultūros asmenybių portretai.
Kovo 17 – balandžio 5 d. veikė paroda „Pasaulio kalbininko mokslinio ir kultūrinio 
palikimo Lietuvoje pėdsakais: Algirdui Juliui Greimui – 100“.
Kovo 21 d. Bibliotekoje apsilankęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius su 
atstovais iš savivaldybės domėjosi Bibliotekoje saugomais miestui itin svarbiais do-
kumentais. 
Kovo 24 d. Rūta Smažinienė surengė ir vadovavo Bibliotekos darbuotojų diskusi-
jai-seminarui  „Optimalus dokumento aprašas internetiniame kataloge: kas būtina, 
o ką galime praleisti?“
Kovo 28 d. grupė Bibliotekos darbuotojų lankėsi Baltarusijos nacionalinės moks-
lų akademijos Centrinėje mokslinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje, kur kartu su ko-
legomis baltarusiais pristatė knygą „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 
500“.
Kovo 29–30 d. Ukrainoje, Nacionalinio universiteto „Kijevo Mohylos akademi-
ja“ mokslinės bibliotekos organizuotoje 5-ojoje konferencijoje „Mokslinė komu-
nikacija skaitmeniniame amžiuje“, Audrė Trumpienė skaitė pranešimą „Vilniaus 
mokslo tyrimų centrų atvirosios prieigos publikacijų Web of Science duomenų  
bazėje bibliometrinė analizė“. 
Kovo 30 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vykusioje mokslo istorijos ir fi-
losofijos konferencijoje „Scientia et historia 2017“ pranešimus skaitė dr. Birutė 
Railienė („Senojo Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės atokvėpis – 
laikraščio Wiadomośći Brukowe (Grindinio žinios, 1816–1822) rengimas“) ir Eglė 
Paškevičiūtė-Kundrotienė („Lietuvybės ir mokslo puoselėtojai Šlapeliai – jų darbai 
Lietuvių mokslo draugijos veiklos kontekste“), parodą „LMA Vrublevskių bib- 
liotekos fondo naujienos mokslo istorijos tematika“ parengė Birutė Valeckienė. 
Kovo 30 d. vyko Tomo Balkelio (Lietuvos istorijos institutas), Violetos Davoliūtės 
(Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas), Arūno Streikaus (Vilniaus 
universitetas) ir Vasilijaus Safronovo (Klaipėdos universitetas) mokslinės studijos 
„Priverstiniai gyventojų perkėlimai Lietuvoje XX amžiuje: patirtys, tapatybės ir pa-
likimas“ pristatymas.
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Balandis Balandžio 5 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto ir Lietuvos istorijos institu-
to doktorantų seminare Andrius Jurkevičius skaitė pranešimą „Polocko vietos val- 
džios pareigybių skyrimo tvarka XIV a. pabaigoje – 1564 m.“
Balandžio 5 d. viešą paskaitą „Bandužių (Žardės) senovės gyvenvietės – priešis-
torinė Laisvoji ekonominė zona?“ skaitė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono  
istorijos ir archeologijos instituto darbuotoja Ieva Masiulienė.
Balandžio 12 – gegužės 16 d. veikė paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Bib-
lijai – 500“. 
Balandžio 24–30 d. Bibliotekoje vyko Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai: 
Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ muzikinė programa, Seinų „Žiburio“ gimnazijos 
moksleivių poetinė kompozicija „Išeivijos poetų kūryba“, edukacinis užsiėmimas 
„Atminimų albumai“, Bibliotekos ateities vizijos pristatymas, Lietuvos biblioteki- 
ninkų draugijos veiklos pristatymas, knygos „Lietuvos švyturių istorija“ sutiktuvės 
ir susitikimas su autoriumi – farologu (švyturių istorijos tyrėju) Aidu Jurkštu. 
Balandžio 27 – birželio 30 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė romėnų poeto 
Ovidijaus 2000-osioms mirties metinėms skirta paroda. 
Balandžio 28 d. Marijampolėje vykusioje konferencijoje-skaitymuose „Maža-
jai Lietuvai ir Kristijonui Donelaičiui“ pranešimus skaitė dr. Daiva Narbutienė 
(„Aprašyti Donelaitį – iššūkis bibliografams“) ir dr. Sigitas Narbutas („Donelaičio 
kūrybos vertimai“).

Gegužė Gegužės 3 – birželio 12 d. veikė tarptautinė 1863 m. sukilimui skirta ekslibrisų 
paroda „1863 SUKILIMAS“, kurią Bibliotekai dovanojo Gariūnų verslo parkas.
Gegužės 4 d. dr. Sigitas Narbutas skaitė viešą paskaitą „Reformacijos metų atradi-
mas: Paulius Oderbornas ir jo Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę“.
Gegužės 11 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, sim-
boliai Lietuvos kultūroje“ dr. Neringa Markauskaitė skaitė pranešimą „Jėzuitų 
namų sodai: projektai ir aprašymai“. 
Gegužės 11 d. vyko prof. habil. dr. Sergejaus Temčino vieša paskaita „Kas šiandien 
žinotina apie Pranciškų Skoriną?“
Gegužės 15 d. Minske, Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje vykusioje tarptau-
tinėje konferencijoje „Baltarusių knygų spausdinimui – 500 metų“, Enrika Bliker-
taitė skaitė pranešimą „Kirilinių knygų gavimo šaltiniai Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskių bibliotekoje“.
Gegužės 16 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame 
seminare „Skaitmeninto dokumentinio paveldo viešinimas portale www.epaveldas.
lt. Ar tik autorių teisės svarbu?“ Egidijus Gotalskis skaitė pranešimą „Kultūrinio 
paveldo skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“.
Gegužės 17 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje paskelb-
ti skaitmeninio turinio sprendimų konkurso „Naujasis knygnešys 2017“ laurea- 
tai – nugalėtojai aštuoniose konkurso kategorijose. LMA Vrublevskių bibliotekos 
projektas „Užmirštasis Vilnius“ tapo nugalėtoju kategorijoje „Kultūra ir turizmas“. 
Projektui suteiktas „Naujojo knygnešio 2017“ vardas. 
Gegužės 18 d. dr. Sigitas Narbutas skaitė viešą paskaitą „Išaugintas LDK raštijos 
tradicijų: Pranciškus Skorina ir jo Rusėniškoji Biblija“. 
Gegužės 18–20 d. Estijoje, Tartu universitete vykusioje Baltijos šalių mokslo istori-
jos konferencijoje „Rusijos imperijos pasienyje: vokiškasis Tartu universitetas ir jo 
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pirmasis rektorius Georgas Frydrichas Parrot“, dr. Birutė Railienė kartu su dr. Jad-
vyga Olechnovičiene (Lietuvos mokslų akademija) skaitė pranešimą „Senojo Vil-
niaus universiteto akademinės bendruomenės atokvėpis – laikraščio Wiadomośći 
Brukowe (Grindinio žinios, 1816–1822) rengimas“. B. Railienė taip pat dalyvavo 
Baltijos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos asamblėjoje bei žurnalo Acta Bal- 
tica Historiae et Philosophiae Scientiarum redaktorių kolegijos posėdyje.
Gegužės 24–25 d. grupė Bibliotekos darbuotojų dalyvavo Polocke vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje „Berkovo skaitymai“, skirtoje Rusėniškosios Biblijos 500 
metinėms. Konferencijos metu vykusiame tarptautiniame moksliniame seminare 
„Pranciškus Skorina – asmenybė, veikla, paveldas, dabarties įvaizdžiai“ pranešimus 
skaitė dr. Sigitas Narbutas („Rusėniškoji Biblija ir jos amžininkai – ankstyviausie-
ji Lietuvos leidiniai“), dr. Daiva Narbutienė („Po Skorinos: knygų spausdinimas 
Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje XVI amžiuje“), dr. Rima Cicėnienė („Rašti-
jos tradicijos LDK iki Pranciškaus Skorinos“) ir Andrius Jurkevičius („Polocko 
miesto valdininkų skyrimo tvarka Pranciškaus Skorinos laikais“). Konferencijos 
metu eksponuota Bibliotekos parengta kilnojamoji paroda „Pranciškaus Skorinos 
Rusėniškajai Biblijai – 500“.
Gegužės 24–27 d. Estijoje, Tartu vykusioje 11-ojoje Baltijos šalių restauratorių 
trienalėje „Kintantys kontekstai: nuo aplinkos iki idėjų“, Bibliotekos restauratorė 
Medeina Steponavičiūtė su bendraautoriais Mantvidu Mieliausku ir Jurgita Kalė-
jiene (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) 
skaitė pranešimą „Prevencinis konservavimas LDK valdovų rūmų ekspozicijų ir  
archeologinių radinių fonduose“.
Gegužės 25 d. Varšuvos universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Len-
kiškosios / lenkų diasporos raštijos paveldas užsienio rinkiniuose: problemos, ty- 
rimo metodai, rezultatai ir tyrimų perspektyvos“ dr. Neringa Markauskaitė skaitė 
pranešimą „Įrašai kaip tyrinėjimo šaltinis LMA Vrublevskių  bibliotekos Retų 
spaudinių skyriaus rinkinyje“. 
Gegužės 29 d. paskelbta virtuali paroda „Nuo teorinės iki linksmosios fizikos“, skir-
ta akad. prof. Romualdo Karazijos 75-mečiui.
Gegužės 30 d. paskelbta virtuali paroda „Lietuviškos partijos ir organizacijos Rusi-
joje 1917–1918 metais“. 

Birželis Birželio 1 d. paskelbta virtuali trikalbė paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai 
Biblijai – 500“. 
Birželio 1–30 d. vieno eksponato parodoje pristatyta 1567 metais Radvilų Lietuvos 
Brastoje įsteigtoje spaustuvėje išleista Kiprijono Baziliko „Istorija apie žiaurų Dievo 
bažnyčios persekiojimą“.
Birželio 5 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje vykusioje iškil-
mingoje ceremonijoje Bibliotekai buvo įteikti du UNESCO programos „Pasaulio 
atmintis“ nacionalinio registro liudijimai. Du Bibliotekoje saugomi dokumentinio 
paveldo objektai pripažinti regioninės reikšmės dokumentais.
Birželio 5–9 d. Ukrainoje, Kijeve vykusioje tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje 
konferencijoje „Muziejai ir restauravimas – instrumentai kultūros paveldui išsaugo-
ti: šių dienų iššūkiai“, Bibliotekos restauratorė Medeina Steponavičiūtė kartu su ko-
legėmis Deimante Baubaite ir dr. Rūtile Pukiene (Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) skaitė pranešimą „XIII a. antrosios 
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pusės daugiaspalviai mediniai balnai, rasti archeologinių kasinėjimų metu Vilniaus 
žemutinėje pilyje: tyrimai ir išsaugojimo problemos“.
Birželio 5–29 d. veikė paroda „Žinok, kad kraujas – skystis ypatingas“, skirta imu-
nologo akad. prof. habil. dr. Vyto Antano Tamošiūno 75-mečiui. 
Birželio 13 d. Bibliotekoje apsilankę Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybi- 
nio archyvo darbuotojai dr. Dieter Heckmann, dr. Marie-Luise Heckmann ir Ale- 
xander Baranov Lietuvos mokslininkams papasakojo apie Archyvą, jame saugomus 
turtus ir pristatė savo tyrimų temas.
Birželio 13 – rugpjūčio 1 d. veikė Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Ilga kelionė 
namo“, kurioje eksponuotos nuotraukos iš 1989 m. vykusių ekspedicijų į lietuvių 
tremties vietas Sibire. 
Birželio 14 d. Bibliotekoje lankėsi iš JAV atvykusi Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataro prof. akad. Mykolo Biržiškos vaikaitė Venta Barauskaitė-Leon. Viešnia 
domėjosi Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose saugomais su Biržiškų gimine  
susijusiais dokumentais ir nuotraukomis.
Birželio 14–15 d. Čekijos nacionalinėje bibliotekoje vykusiame simpoziume, skir-
tame pirmajam Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės leidėjui Pranciškui Skorinai, 
pristatyta LMA Vrublevskių bibliotekoje išleista monografija „Pranciškaus Skori-
nos Rusėniškajai Biblijai – 500“ ir atidaryta Bibliotekoje parengta kilnojamoji pa- 
roda tuo pačiu pavadinimu. Paroda veikė iki liepos 8 dienos. 

Liepa Liepos 3 – rugsėjo 1 d. veikė paroda „Pažvelk pro dar bevardį skaidrų mineralą –  
gal rūkuos matyti Vilnius?“, skirta Vilniaus universiteto auklėtinio, filomato, 1830– 
1831 m. sukilimo dalyvio,  mineralogo, geologo, kalnų inžinieriaus, rašytojo, Čilės 
universiteto rektoriaus Ignoto Domeikos 215-osioms gimimo metinėms. 
Liepos 10 – rugsėjo 15 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Tylos įžadų 
apgaubti: kamalduliai Lietuvoje“, skirta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vei- 
kusiems Pažaislio ir Vygrių kamaldulių vienuolynams. 
Liepos 12 – rugpjūčio 30 d. vieno eksponato parodoje pristatytas 1517 metais Jano 
Halerio spaustuvėje Krokuvoje išleistas Motiejaus Mechoviečio „Traktatas apie dvi 
Sarmatijas, Azijos ir Europos, ir apie jų sritis, gyventojus, papročius“. 
Liepos 24 d. Jeruzalės Hebrajų universiteto profesorius, rytų slavų ir žydų sąveikos 
viduramžiais specialistas Mošė Taubė skaitė viešą paskaitą „Iki aškenazių Rytų Eu-
ropoje gyvenusių žydų kultūros palikimas“. 
Liepos 28 d. dr. Neringa Markauskaitė dalyvavo Telšiuose vykusios 33-osios tarp- 
tautinės medalio kūrėjų stovyklos „Herbai ir panegirikos“ aptarime „Medaliai Lie- 
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui“.
Liepos 28–29 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje „Be praeities nėra ir ateities. Mokslas XIX–XXI a. sandūroje“ dr. 
Birutė Railienė skaitė pranešimą „Ignotas Domeika lietuviškos spaudos akiratyje“.

Rugpjūtis Rugpjūčio 7 – rugsėjo 15 d. veikė tautodailininkės Irenos Antaninos Starony-
tės-Suveizdienės tapybos darbų paroda „Krašto spalvos“, skirta Lietuvos valstybės 
šimtmečiui paminėti. 
Rugpjūčio 19–25 d. dr. Sigitas Narbutas ir dr. Rima Cicėnienė dalyvavo Lenkijo-
je, Vroclave vykusioje 83-iojoje Tarptautinės bibliotekininkų asociacijų federacijos 
(IFLA) generalinėje konferencijoje. 
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Rugpjūčio 28–29 d. Trondheimo mieste Norvegijoje vykusioje tarptautinėje che- 
mijos istorijos konferencijoje dr. Birutė Railienė pristatė Andriaus Sniadeckio  
250-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais sumanymus Lietuvoje, Lenkijoje 
ir Baltarusijoje, naują Andriaus Sniadeckio skaitymams skirtą svetainę bei dalyvavo 
Chemijos istorijos darbo grupės ataskaitiniame rinkiminiame posėdyje. 

Rugsėjis Rugsėjo 6 – spalio 4 d. veikė paroda „Čia piliakalniu slenka žemyn akmenėlis sun- 
kus pamažu: Lietuvos piliakalnių tyrinėjimų apžvalga LMA Vrublevskių bibliote-
kos rinkiniuose (XIX a. vid. – XX a.)“.
Rugsėjo 6 – spalio 18 d. vieno eksponato parodoje pristatytas laikraščio Lietuvos 
aidas pirmasis numeris. 
Rugsėjo 7 – spalio 6 d. Tautinių bendrijų namuose veikė Bibliotekos parengta kil-
nojamoji paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. 
Rugsėjo 12 – spalio 6 d. Minske, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Cen-
trinėje mokslinėje Jakubo Kolaso bibliotekoje, veikė LMA Vrublevskių bibliotekos 
parengta kilnojamoji paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“.
Rugsėjo 13 d. kolekcijų priežiūros priemonių gamintojos kompanijos „Preserva-
tion Technologies“ ( JAV) atstovė Consuelo Martínez Rendo ir UAB „Labostera“ 
projektų vadovas Artūras Idiarto pristatė „Preservation Technologies“ gaminamą 
produktą „Bookkeeper®“, kuris naudojamas popieriaus rūgštims neutralizuoti ir 
popieriui šarminti. 
Rugsėjo 13 d. Bibliotekoje apsilankęs Leideno universiteto profesorius, Amster-
damo baroko orkestro ir choro vadovas Tonas Koopmanas domėjosi Rankraščių 
skyriuje saugomais dokumentais.
Rugsėjo 13 d. viešą paskaitą „Žvilgsnis į Lietuvos piliakalnius piliakalnių metais“ 
skaitė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 
darbuotojas doc. dr. Gintautas Zabiela.
Rugsėjo 18 – spalio 13 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Svajojau 
apie heroizmo darbus, pasišventimą...“, skirta Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės 
150-osioms gimimo metinėms.
Rugsėjo 20 – spalio 16 d. veikė Tautinių bendrijų namų kilnojamoji paroda „Lietu-
vos tautinės bendrijos: istorijos keliu“. 

Spalis Spalio 5 d. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Vilniaus apygardos  
administracinio teismo teisėjas dr. Tomas Blinstrubis klausytojus supažindino su 
konstituciniais administracinės teisės pagrindais. 
Spalio 7 d. Bibliotekos restauratorė Medeina Steponavičiūtė Vilniaus dailės aka- 
demijos studentams vedė praktinį dokumentų medžiagų tyrimų užsiėmimą.
Spalio 9 – lapkričio 30 d. veikė paroda „Reformacijai – 500“, kurioje eksponuoti 
Bibliotekoje saugomi dokumentai, atspindintys Reformacijos istoriją Vakarų Euro- 
poje ir Lietuvoje. 
Spalio 12 d. Vilniuje, Lietuvos medicinos bibliotekoje vykusioje konferencijoje 
„Medicinos bibliografijos raida ir svarba mokslininkui“, dr. Birutė Railienė skaitė 
pranešimą „Personalinė bibliografijos rodyklė šiandien: sudarymo naujovių ir ilga- 
mečių tradicijų santykis“.
Spalio 16 – lapkričio 17 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Tėvų ša-
lies kelius išmyniau rudenį, žodyno lobių žmonėse vogčia ieškodamas...“, skirta  
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lituanisto, etnografo, žodynininko, leidėjo Aleksandro Teodoro Kuršaičio  
160-osioms gimimo metinėms.
Spalio 17 d. Vilniaus rotušėje vykusiame Pranciškaus Skorinos forume, kurio viena 
iš organizatorių buvo ir LMA Vrublevskių biblioteka, dr. Sigitas Narbutas aptarė 
Pranciškaus Skorinos darbų reikšmę.
Spalio 17 – lapkričio 7 d. veikė Knygrišių gildijos narės Aušros Lazauskienės pareng-
ta paroda „Istoriniai marmurinio popieriaus raštai“.
Spalio 17 – lapkričio 21 d. vyko penkių paskaitų ciklas „Knygos puošyba“, supažin- 
dinęs dalyvius su knygos puošybos elementais ir šiuolaikinės knygos meno ištakomis.
Spalio 19 d. dr. Sigitas Narbutas skaitė viešą paskaitą „Reformacijos metų atradi-
mas: Paulius Oderbornas ir jo poema Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę“.
Spalio 25 d. Lietuvos technikos bibliotekoje vykusiame seminare „(Ne)paskutinis 
bibliotekos jubiliejus: istorijos fragmentai ir ateities vizija“, skirtame bibliotekos 60 
metų sukakčiai, dr. Neringa Markauskaitė skaitė pranešimą „Biblioteka – buvusi 
jėzuitų vieta“, kuriame pristatė Lietuvos technikos bibliotekos pastatų ansamblio – 
buvusio Vilniaus jėzuitų noviciato – architektūrą, čia dirbusių tapytojų, skulptorių 
bei kitų meistrų kūrybą.
Spalio 26 d. Minske, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Centrinėje moks- 
linėje Jakubo Kolaso bibliotekoje vykusioje IX tarptautinėje jaunųjų mokslininkų 
ir specialistų konferencijoje „Biblioteka XXI amžiuje: jaunimas moksle“, Leokadija 
Kairelienė skaitė pranešimą „Lietuvos ir Baltarusijos mokslų akademijų bibliotekų 
bendradarbiavimas“.
Spalio 26 d. Bibliotekos metodiniame seminare dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą 
„Bibliografinių įrašų valdymo programa Zotero“.
Spalio 27 d. vyko dailininkų ir poetų atminimui skirta popietė „Spėję dalintis pa-
sauliu“, kurioje pristatyta Vilniaus dailės akademijos profesoriaus Petro Gintalo 
knyga „Petras Gintalas – medalio žmogus“.
Spalio 27 d. Verkių rūmuose ir spalio 31 d. Gamtos tyrimų centre atidaryta Bib-
liotekos parengta paroda „Per gyvenimą ne tik protu ir plaktuku, bet ir širdimi ir 
plunksna...“, skirta geologui prof. habil. dr. Valentinui Baltrūnui.
Spalio 27 – gruodžio 1 d. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje veikė Bib- 
liotekos parengta kilnojamoji paroda „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 
500“. 

Lapkritis Lapkričio 6 d. paskelbta virtuali paroda „Pirmojo pasaulinio karo frontuose“. 
Lapkričio 8 d. Prahoje, Karolio universitete vykusioje tarptautinėje konferencijo-
je „Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis pavel-
das ir šiandiena“, pranešimus skaitė dr. Sigitas Narbutas („Skorina šiandien: jo ir 
Rusėniškosios Biblijos minėjimas Lietuvoje, Čekijoje ir Baltarusijoje 2017 metais“), 
dr. Daiva Narbutienė („Parateksto reikšmė knygotyrai: S. Budno Katekizmo atve-
jis“), dr. Rima Cicėnienė („LDK rankraštinės knygos kultūros bruožai iki XVI a. 
vidurio“) ir Gytis Vaškelis „Dienraštis Vilniaus žinios ir jo žinia iš Vilniaus“.
Lapkričio 8 d. vyko Vilniaus universiteto istoriko dr. Tomo Čelkio vieša paskaita 
„Klaidūs keliukai ir karališki vieškeliai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sausu-
mos kelių tinklo dinamika“.
Lapkričio 8 – gruodžio 30 d. veikė žurnalistės, rašytojos Elenos Kurklietytės 
monotipijų paroda „Būties žaismė“.
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Lapkričio 15 d. vyko Lietuvos istorijos instituto doktorantės Rasos Leonavičiūtės 
vieša paskaita „Moteris, gimusi valdyti: Bonos Sforcos veiklos Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje aspektai“.
Lapkričio 17 d. vyko Bibliotekos organizuotas jaunųjų Lietuvos bibliotekininkų 
mokslinis-praktinis seminaras „Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume 
minėti?“, kuriame Sonata Šulcė skaitė pranešimą „Tarpukario Lietuvos kultūrinis 
laukas“. 
Lapkričio 17 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Reformacija ir se-
noji Lietuvos raštija“ dr. Sigitas Narbutas skaitė pranešimą „Nežinoma Pauliaus 
Oderborno poema apie Lietuvą“.
Lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiuose Skorinos skaitymuose 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės knygų tradicija“ dr. Daiva Narbutienė skaitė 
pranešimą „Knygų leidyba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.“
 Lapkričio 20 – gruodžio 31 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Scripta 
manent: šv. Rapolo Kalinausko autografai“, skirta 1863–1864 m. sukilimo dalyvio, 
Sibiro tremtinio, karmelitų vienuolio šv. Rapolo Kalinausko 110-osioms mirties 
metinėms.
Lapkričio 25 d. Baltarusijoje, Kalčiūnuose vykusioje konferencijoje „Lapkričio susi-
tikimai“, skirtoje A. Sniadeckio gimtadienio minėjimui, dr. Birutė Railienė skaitė 
pranešimą „Apie Andriejaus Sniadeckio straipsnį Bendras medicininis požiūris į 
maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“.
Lapkričio 27 d. Egidijus Gotalskis Vilniaus technologijų ir verslo profesinio moky-
mo centro studentams vedė apžvalginę paskaitą apie skaitmeninimo darbo spe- 
cifiką.
Lapkričio 30 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje vyko šeštieji Andriaus Sniadec- 
kio skaitymai, kuriuos surengė ir vedė dr. Birutė Railienė.

Gruodis Gruodžio 5 – 2018 m. sausio 8 d. vieno eksponato parodoje pristatytas 1747 m. 
leidybinis konvoliutas, kuriame publikuoti Pilypo ir Povilo Fridricho Ruigių lietu-
vių kalbotyros veikalai. 
Gruodžio 5 – 2018 m. vasario 2 d. veikė paroda „Knygų leidyba: naujausi leidiniai 
iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų“. 
Gruodžio 6 d. vyko istoriko dr. Bernardo Gailiaus vieša paskaita „Ar egzistuoja 
slaptoji tarnyba? Džeimso Bondo mitas šiuolaikinėje politikoje“.
Gruodžio 12 d. dr. Sigitas Narbutas paskelbtas Kultūros ministerijos Martyno 
Mažvydo premijos laureatu.
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2018 metai

Sausis Sausio 3–20 d. veikė Kanados ambasados biuro parengta fotografijų paroda  
„Canada, synonym of... / Le Canada, synonyme de...“ („Tai yra Kanada...“).
Sausio 10 d. vyko istorikės Joanos Vigos Čiplytės monografijos „Eduardas Turauskas 
(1896–1966). Ateitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos narys“ pristatymas. 
Sausio 15, 18, 29 d. Bibliotekos knygrišės-restauratorės Liliana Balanienė ir Judita 
Marcinkevičienė vedė tris edukacinius knygrišystės užsiėmimus Vilniaus Valdorfo 
mokyklos moksleiviams.
Sausio 16 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliote-
koje vyko LMA Vrublevskių bibliotekos diena, kurios metu buvo atidaryta paro-
da „Reformacijai – 500: iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
fondų“. Paroda veikė iki vasario 10 dienos.
Sausio 16 d. Senųjų amatų dirbtuvėse Agnė Zemkajutė skaitė paskaitą „Įvairenybės 
apie Viduramžių siuvinėjimą Vakarų Europoje“. 
Sausio 18 – vasario 15 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji paroda „Mano 
vieta čia, Lietuvos širdy...“, skirta kultūros ir mokslo veikėjo, leidėjo, publicisto,  
archeologo, etnografo, istoriko Adomo Honorio Kirkoro 200 metų jubiliejui.
Sausio 22 – vasario 12 d. veikė Kazimiero Simonavičiaus universiteto surengta Ka-
zimiero Simonavičiaus knygos „Didysis artilerijos menas“ iliustracijų paroda. 
Sausio 23 d. vyko Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 2017 metais 
konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra.
Sausio 29 – vasario 12 d. veikė literatūros istorikės, archeografės, ilgametės Biblio- 
tekos darbuotojos Danutės Labanauskienės 85-erių metų jubiliejui skirta paroda.

Vasaris Vasario 1 d. vyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantės Vitos Dei- 
mantaitės vieša paskaita „LDK raštininkai – valstybės paslapčių sergėtojai“.
Vasario 1 d. vyko susitikimas su Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininke Jo- 
lita Steponaitiene, kuri skaitė pranešimą „Lietuvos bibliotekininkų draugija: struk-
tūra, tikslai, veikla“. 
Vasario 5 – balandžio 30 d. Fizinių mokslų skaitykloje veikė paroda „Nuo Aukštųjų 
kursų iki Lietuvos universiteto – tarpukario fizikai ir astronomai“.
Vasario 12 – kovo 14 d. veikė paroda „Vasario 16-osios Lietuva: nepriklausomos 
valstybės atkūrimas dokumentuose“.
Vasario 13 – kovo 13 d. veikė keliautojo, alpinisto, fotomenininko Vlado Vitkaus- 
ko fotografijų paroda „Lietuvos vėliava – aukščiausiose visų žemynų viršūnėse!“ 
Susitikimas su parodos autoriumi vyko kovo 8 dieną. 
Vasario 16 – balandžio 13 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos parengta pa- 
roda „1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“, skirta 
Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo 100-osioms metinėms.
Vasario 20 – kovo 27 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Tibi Amor 
Aeterne“, skirta dailininko tapytojo, knygų iliustruotojo Konstantino Gorskio 
(1868–1934) 150-osioms gimimo metinėms.
Vasario 22–25 d. Biblioteka dalyvavo 19-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugė-
je. Bibliotekos darbuotojai pristatė leidinius „Danutė Labanauskienė. Scripta ma-
nent: straipsniai, bibliografijos rodyklė“ ir „Kunigaikščiai Olelkaičiai-Sluckiai“.  
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Vasario 28 – kovo 2 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vykusioje gyvy-
bės mokslų srities studentų konferencijoje „The Coins 2018“ dr. Birutė Railienė 
skaitė pranešimą „Stovime ant milžino pečių: biochemijos pradininkas Vilniaus 
universiteto profesorius Andrius Sniadeckis (1768–1838)“.

Kovas Kovo 14 – balandžio 12 d. veikė Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Vilniaus 
paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro organizuota fotografijų pa- 
roda „Senas ir naujas Vilnius“, kurioje eksponuoti fotografų Jano Bulhako ir Mečis-
lovo Sakalausko užfiksuoti XX a. Vilniaus vaizdai. 
Kovo 14 – balandžio 16 d. veikė velykinių atvirukų paroda, kurioje eksponuoti 
senieji lietuviški atvirukai iš Bibliotekos fondų ir šiuolaikiniai, sukurti dailininkės 
Loretos Uzdraitės. 
Kovo 16 d. Bibliotekoje apsilankę kunigaikščio Mykolo Giedraičio (1929–2017) 
vaikaitis Francis Parhamas su žmona Lucy susipažino su Biblioteka ir joje saugo-
mais M. Giedraičio fondo dokumentais.
Kovo 19 – balandžio 18 d. veikė visuomenės veikėjo, politiko, publicisto, teisinin- 
ko, istoriko, vertėjo akad. dr. Augustino Janulaičio gimimo 140-osioms gimimo 
metinėms skirta paroda „Lietuvių tautai ir valstybei: Augustinui Janulaičiui – 140“.
Kovo 21 d. vyko prof. dr. Daivos Aliūkaitės, prof. dr. Danguolės Mikulėnienės,  
dr. Agnės Čepaitienės ir dr. Lauros Geržotaitės vieša paskaita „Pasimetę kalboje? 
Kur prasideda ir baigiasi tarmė? Atsako Lietuvos gimnazistai“. Paskaitos metu lek-
torės pristatė savo mokslinę monografiją „Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas 
perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai“.
Kovo 22 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyku-
sioje mokslinėje konferencijoje „Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėji-
mai, sklaida“ dr. Giedrė Miknienė skaitė pranešimą „Jono Basanavičiaus biobiblio-
grafija – biografistikos tyrimų šaltinis“.
Kovo 28 – gegužės 10 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Karaliaučiaus 
Lietuvių kalbos seminarui – 300“.
Kovo 29 d. vyko Šiaulių universiteto docento dr. Juozo Pabrėžos paskaita, skirta 
žemaičių kalbos gramatikai ir monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas.
Kovo 29–30 d. Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų institute vykusioje mokslo is-
torijos konferencijoje „Scientia et historia 2018“, pranešimus skaitė Eglė Paške- 
vičiūtė-Kundrotienė („Lietuvos moterų, baigusių aukštąjį mokslą, sąjunga (1928–
1940)“) ir dr. Birutė Railienė („Pasitinkame 250-ąsias A. Sniadeckio gimimo me-
tines“; su bedraautoriais Sauliumi Špokevičiumi ir Marina Ivinskaja – „Vilniaus 
universiteto Terapijos klinikos kūrimo klausimu: istorinė aplinka ir Andriaus Snia-
deckio memorandumas“), parodas „LMA Vrublevskių bibliotekos fondo naujienos 
mokslo istorijos tematika“ ir „Vartome Andriaus Sniadeckio (1768–1838) darbus“ 
parengė Birutė Valeckienė. 

Balandis Balandžio 5 d. vyko mokslinės monografijos „Vertybės lietuvio pasaulėvaizdyje“ 
pristatymas ir susitikimas su knygos autoriais, Vilniaus universiteto mokslininkais 
dr. Kristina Rutkovska, dr. Mariumi Smetona ir dr. Irena Smetoniene.
Balandžio 12 – gegužės 16 d. veikė Latvijos universiteto akademinės bibliotekos 
parengta pedagogo, kraštotyrininko Johano Kristofo Brocės (1742–1823) Livoni-
jos piešinių ir aprašymų kolekcijos paroda.
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Balandžio 17 – birželio 12 d. veikė trijų stendų paroda „Avangardizmas lietuvių li- 
teratūroje“. Joje eksponuoti tarpukariu pasirodę žymiausių avangardo kūrėjų Kazio 
Binkio, Salio Šemerio, Juozo Tysliavos, Kazio Borutos ir Teofilio Tilvyčio darbai.
Balandžio 18 d., minint Tarptautinę paminklų dieną, vyko Lietuvos kultūros tyri- 
mų instituto darbuotojų dr. Skirmantės Smilingytės ir dr. Skaidrės Urbonienės 
vieša paskaita „Kaip 1928 m. švęstas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“.
Balandžio 18 d. Lenkijoje, Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technologijų 
ir gamtos mokslų universiteto organizuotame renginyje, skirtame Andriaus Snia-
deckio 250-osioms gimimo metinėms, dr. Birutė Railienė skaitė paskaitą „Gyveni-
mo ir mokslo chemija: prof. Andrius Sniadeckis Vilniaus universitete“.
Balandžio 23 – gegužės 9 d. veikė paroda „Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai 
besikuriančiai mokyklai“. 
Balandžio 25 d. Bibliotekos metodiniame seminare Rūta Smažinienė skaitė 
pranešimą „Bibliografiniai įrašai: paieška ir kopijavimas“. 
Balandžio 25 d., Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto prodekanė dr. Zinaida Manžuch skaitė pranešimą „Klestin-
tys bibliotekininkai: kaip jie naudojasi galimybėmis ir įveikia iššūkius darbe“. 

Gegužė Gegužės 14 – birželio 8 d. veikė paroda „Įdomioji Lietuva: pramogos ir kasdienybė, 
1918–1940“, atskleidusi tarpukario Lietuvos pramogas, šventes, sukaktis, darbus ir 
papročius.
Gegužės 15 – birželio 1 d. veikė vaikų piešinių paroda „Šimtmečio spalvos“, kurioje 
eksponuoti Vilniaus „Genio“ progimnazijos ir Žėručio pradinės mokyklos dailės 
būrelių šrifto darbai ir piešiniai.
Gegužės 16 d. – rugpjūčio 30 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Lietu-
vos ir Pietų Kaukazo valstybių santykiai 1918–1922 m.“, parengta kartu su Lietuvos 
azerbaidžaniečių bendrija.
Gegužės 20–26 d. Meksikoje, Meridoje vykusiame 42-ajame tarptautiniame ar-
cheometrijos simpoziume „ISA 2018“, Bibliotekos restauratorė Medeina Stepona- 
vičiūtė kartu su kolegėmis Deimante Baubaite ir Rūtile Pukiene (Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai) skaitė pranešimą 
„Unikalūs XIII a. antrosios pusės radiniai, rasti archeologinių kasinėjimų metu 
Vilniaus žemutinėje pilyje: tyrimai ir išsaugojimo problemos“.
Gegužės 24 d. vyko fotografijos istoriko Dainiaus Junevičiaus vieša paskaita „Ką 
apie fotografiją galėjo manyti Vilniaus fotografas J. Čechavičius?“
Gegužės 29 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka – sumanios visuomenės ugdymui“ Juli-
ja Ingelevič skaitė pranešimą „Ar užsienyje studijuojantys Erasmus studentai turi 
vienodas teises naudotis bibliotekos ištekliais?“
Gegužės 29 d. grupė Bibliotekos darbuotojų apsilankė Latvijos universiteto 
Akademinėje bibliotekoje, kuriai perdavė 83 lietuvių mokslo leidinius; dr. Sigitas 
Narbutas pristatė Biblioteką ir jos dovaną bei pasirašė abiejų atminties institucijų 
bendradarbiavimo sutartį.

Birželis Birželio 2 – liepos 5 d. Videniškių vienuolyno muziejuje veikė Bibliotekos pareng-
ta ekspozicija „In memoriam Mykolas Giedraitis: iš LMA Vrublevskių bibliotekos 
fondų“.
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Birželio 4–20 d. veikė Aleksandros Stankevič piešinių ir tapybos darbų paroda  
„Aleksandros svajos“.
Birželio 13 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejuje vy-
kusiame literatūrinių trečiadienių renginyje „VU profesorius Andrius Sniadeckis –  
chemikas gydytojas, visuomenės veikėjas“ dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą 
„Andriaus Sniadeckio biografijos atspindėjimas grožinėje literatūroje“.
Birželio 14 – liepos 3 d. veikė paroda „Savo jėgas skirkite didiems darbams“, skir-
ta mokslotyros ir bibliometrijos pradininkės Lietuvoje, aktyvios visuomenininkės, 
Lietuvos moterų lygos pirmininkės, Vilniaus universiteto profesorės Onos Vove- 
rienės 80-mečio jubiliejui. 
Birželio 18–22 d. Bibliotekoje stažavusi Rumunijos mokslų akademijos bibliotekos 
Nacionalinės bibliografijos skyriaus vyresnioji bibliografė dr. Nadia Petrė (Petre) 
susipažino su Lietuvos periodinės spaudos retrospektyviosios bibliografijos ren-
gimu Bibliotekoje, domėjosi lietuviškų knygų retrospektyviąja bibliografija. 
Birželio 18 – rugsėjo 3 d. veikė trijų stendų paroda, kurioje eksponuota atvirukų 
su knyga kolekcijos dalis ‒ lietuviški atvirukai iš Birutės ir Dariaus Railų kolekcijos. 
Birželio 21 d. Bibliotekos metodiniame seminare Birutė Pilipavičienė skaitė 
pranešimą „Asmens duomenų tvarkymas, naudojimas ir saugojimas LMA Vrub-
levskių bibliotekoje“.
Birželio 21 – rugpjūčio 14 d. veikė dailininkės-grafikės Elenos Poželaitės darbų pa- 
roda „Pastelės“.

Liepa Liepos 9 – rugsėjo 21 d. veikė paroda „In matrimonium ducere“, skirta Bonos 
Sforcos ir Žygimanto Senojo vedybų 500 metų jubiliejui.
Liepos 16 d. Bibliotekoje lankėsi mokslininkai iš Kinijos: Technikos akademijos 
viceprezidentas, Nacionalinės mokslo ir technologijos bibliotekos vicepreziden-
tas prof. Xu Liu, tos bibliotekos asocijuotoji direktorė prof. Boer Wu, Žemės ūkio 
mokslų akademijos Žemės ūkio informacijos instituto asocijuotoji profesorė Qian 
Jin ir Kinijos mokslų akademijos Nacionalinės mokslinės bibliotekos vicedirek-
torius prof. Xiwen Liu. Svečiai susipažino su Bibliotekos istorija ir dabartimi, čia 
vykdomais darbais ir saugomais unikaliais, ypač su Kinija susijusiais, dokumentais.
Liepos 24 d. paskelbta virtuali paroda „Vasario 16-osios Lietuva: nepriklausomos 
valstybės atkūrimas dokumentuose“. 

Rugpjūtis Rugpjūčio 13 – rugsėjo 30 d. Gamtos tyrimų centro Botanikos institute veikė Bib-
liotekos parengta paroda „Mokslo ąžuolas iš Maštalierių kaimo“, skirta prof. habil. 
dr. Albino Lugausko pirmosioms mirties metinėms paminėti.
Rugpjūčio 20–27 d. Belgrade vykusiame XVI Tarptautiniame slavistų kongrese  
dr. Rima Cicėnienė skaitė pranešimą „XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės rankraščių ir ankstyvųjų spausdintų knygų pasaulis: tarpusavio 
ryšiai ir sankirtos“.
Rugpjūčio 30 d. Bibliotekoje apsilankęs Azerbaidžano Respublikos ambasados Lie- 
tuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Ateshas Girkhiyevas apžiūrėjo parodą „Lietuvos 
ir Pietų Kaukazo valstybių santykiai 1918–1922 m.“

Rugsėjis Rugsėjo 4–28 d. veikė mažoji keramiko Algimanto Patamsio kūrybos paroda 
„Smėlio skaitiniai“.
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Rugsėjo 11–15 d. Jerevane, Šv. Mesropo Maštoco senųjų rankraščių mokslo tyrimų 
institute vykusiame 8-ajame tarptautiniame seminare „Atminties vaizdai. Naujau-
sios rankraštinio ir spaudos paveldo saugojimo ir restauravimo technologijos“ Edita 
Keršulytė skaitė pranešimą „Nuo knygų įrišo tyrimų iki restauravimo“.
Rugsėjo 12–21 d. Biblioteka dalyvavo mokslo populiarinimo festivalyje „Erd-
vėlaivis Žemė“: organizuotos ekskursijos po Biblioteką, į Dokumentų restauravimo 
ir konservavimo skyrių, po parodą „In matrimonium ducere“, skirtą Bonos Sforcos 
ir Žygimanto Senojo vedybų 500 metų jubiliejui.
Rugsėjo 13 – lapkričio 2 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Konstanti-
no Kukevičiaus litografijos. Nepažįstamo Vilniaus scenos“.
Rugsėjo 14–17 d. Bibliotekos darbuotojos dalyvavo Londone vykusioje 8-ojoje 
Europos mokslo istorijos asociacijos konferencijoje „Vienybė ir susiskaldymas“. 
Pranešimus skaitė dr. Giedrė Miknienė („Mokslo istorija egodokumentuose: 
dr. Jono Basanavičiaus laiškai bibliografinėje duomenų bazėje“), dr. Birutė Rai-
lienė („Gyvenimo ir mokslo chemija: Andriaus Sniadeckio 250-osioms gimimo 
metinėms paminėti“) ir Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė („Moterys Lietuvos moks-
lo draugijoje – nuo savamokslių iki pirmųjų moterų mokslo daktarių“).
Rugsėjo 19 d. vyko Vilniaus universiteto prodekano prof. Rimvydo Petrausko vieša 
paskaita „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir dinastinės santuokos vėlyvųjų Vidu-
ramžių Europoje“.
Rugsėjo 19–21 d. Venecijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Spaudos re-
voliucija ir visuomenė 1450–1500. Penkiasdešimt metų, pakeitusių Europą“ Agnė 
Zemkajutė ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos darbuotoja dr. Viktorija Vaitke- 
vičiūtė-Verbickienė skaitė pranešimą „Užsienio leidinių importas į Lietuvą, ypač iš 
Italijos“. 
Rugsėjo 21 d. vyko istorikės dr. Aistės Petrauskienės vieša paskaita „Susipažinkime 
su įkvepiančiu laisvės kovų kraštovaizdžiu“.
Rugsėjo 28 – spalio 26 d. veikė paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“, ku- 
rioje eksponuoti vyskupijos istorijai svarbūs rankraštiniai ir spausdinti dokumentai, 
atspindintys įvairius jos raidos etapus.

Spalis Spalio 2 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Tautinių mažumų departa-
mento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir LMA Vrublevskių bibliotekos.
Spalio 2–19 d. veikė Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės parengta kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“, skirta Lietuvoje 
gyvenančioms tautinėms bendruomenėms pristatyti. Renginio metu Bibliotekoje 
atidaryta kilnojamoji paroda „Lietuvą kūrėme kartu“, veikusi spalio 2–19 d.
Spalio 3 d. dr. Gintautas Vėlius (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas), Dalius 
Žygelis (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras), Eugenijus 
Peikštenis (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus) ir istorikas dr. Arvydas Anušauskas 
pristatė Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo ir palaikų tyrimus. 
Spalio 8 d. Bibliotekoje apsilankęs LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmi- 
ninkas prof. Eugenijus Jovaiša susipažino su vertingiausiais Rankraščių skyriuje 
saugomais XI–XIX a. dokumentais, Bibliotekos rekonstrukcijos eiga, aptarė finan- 
savimo klausimus.
Spalio 10 d. Varšuvos universitete vykusioje diskusijoje „Vidurio ir Rytų Europos 
tvarka: Lenkija ir Lietuva Mykolo Römerio dienoraščiuose“ dr. Sigitas Narbutas 
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skaitė pranešimą apie Mykolą Römerį, jo dienoraščius ir Römerių giminės doku-
mentus, saugomus LMA Vrublevskių bibliotekoje.
Spalio 11 d. Kauno Maironio literatūros muziejuje vykusioje tarptautinėje moks- 
linėje-praktinėje konferencijoje „Lietuviškumo formulė: kultūra, literatūra, asme-
nybės“ Gytis Vaškelis skaitė pranešimą „Kada prisijaukinsime pasaulinį bestselerį?“
Spalio 11 d. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Vilniaus apygardos ad-
ministracinio teismo teisėja, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė dr. Beata 
Martišienė pasakojo apie aktualią teismų praktiką, sprendžiant asmenų ginčus su 
valstybės ir savivaldybės institucijomis.
Spalio 11–13 d. Vilniaus universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Oxy- 
genalia 2018“ dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą „Profesorius Andrius Sniadec- 
kis – didis XIX a. chemikas, gydytojas ir šviesuolis“.
Spalio 17 d. vyko Birštono sakralinio muziejaus vedėjos dr. Romos Zajančkauskie- 
nės vieša paskaita apie palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio 
dvasinio gyvenimo raišką.
Spalio 17–19 d. Rygoje vykusioje Baltijos šalių ESRI vartotojų konferencijoje Egi- 
dijus Gotalskis skaitė pranešimą „Skaitmeninių istorinių žemėlapių panaudojimas 
GIS informacinėje sistemoje“.
Spalio 18 d. Bibliotekos metodiniame seminare Birutė Pilipavičienė skaitė pra- 
nešimą „LMAVB skaitytojų grupės: analizė ir kaita“. 
Spalio 22 – lapkričio 12 d. veikė menininkės Erikos Petunovienės tapybos darbų 
paroda „deTALES“ .
Spalio 23 d. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijoje dr. Sigitas Narbutas skaitė paskaitą 
„Radvilos senojoje Lietuvos literatūroje“.
Spalio 25–27 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „EcoBalt 2018“ 
Bibliotekos restauratorė Aušra Čiuladienė kartu su kolegomis Austėja Luckute ir 
Aivaru Kareiva (Vilniaus universitetas) skaitė pranešimą „Raudono tušinukų raša-
lo tyrimas“.

Lapkritis Lapkričio 1–30 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos parengta paroda  
„Eduardui Vodzinskui – 90“, skirta įvairiapusei geologo, geologijos ir mineralo- 
gijos mokslų daktaro veiklai.
Lapkričio 6 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame Lietuvos reformacijos isto- 
rijos ir kultūros draugijos dispute, skirtame Reformacijos dienai, dr. Sigitas Nar-
butas skaitė pranešimą apie Liudviką Rėzą, jo gyvenimo bei kūrybos tyrimus ir tų 
tyrimų autorių prof. Albiną Jovaišą.
Lapkričio 6–30 d. veikė paroda „Lietuvos kariuomenei – 100“, kurioje pristatyti 
gausūs Bibliotekoje saugomi Lietuvos kariuomenės dokumentai ir ikonografija.
Lapkričio 7 – 2019 m. sausio 7 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Bal-
tarusijos nepriklausomybės šaukliui Vaclovui Lastauskiui – 135“, parengta kartu su 
Gudų kultūros draugija Lietuvoje.
Lapkričio 8–9 d. Baltarusijoje, Gardine vykusioje tarptautinėje konferencijo-
je „Gyvybės mokslų pasiekimai. Signalo perdavimas ir metabolizmas“, skirtoje  
A. Sniadeckio 250-osioms metinėms, dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą „Profe-
sorius Andrius Sniadeckis – gyvenimas ir darbas Vilniaus universitete“.
Lapkričio 13 d. projekto „Žiemgala XIII a. dokumentuose“ sumanytojai ir vykdy-
tojai Andrius Bitaitis (asociacija Žiemių pradas „Simkala“), Gražvydas Balčiūnaitis 
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(Pasvalio krašto muziejus) ir Tomas Baranauskas (Alkas.lt) pristatė parengtus do-
kumentų rinkinius Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae, Sėlos aktai. Acta Seloniae ir 
Kuršo aktai. Acta Curoniae.
Lapkričio 24 d. Baltarusijoje, Kalčiūnuose vykusioje konferencijoje „Lapkričio susi-
tikimai“, skirtoje A. Sniadeckio gimtadieniui paminėti, dr. Birutė Railienė skaitė 
pranešimą „Profesorius Andrius Sniadeckis – gyvenimas ir darbas Vilniaus univer-
sitete“.
Lapkričio 27 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos projektų koordinatorius Gedi-
mino Petkaus vieša paskaita „Vilniaus mieste žiemojantys paukščiai“.
Lapkričio 30 d. Bibliotekos surengtame moksliniame-praktiniame jaunųjų specia- 
listų seminare „Biblioteka – skirtingas kultūras jungianti erdvė“ Enrika Blikertaitė 
skaitė pranešimą „Laikraščio Жаноцкая справа fenomenas“.
Lapkričio 30 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko Lietuvos mokslo 
istorikų ir filosofų bendrijos ir LMA Vrublevskių bibliotekos organizuoti septintieji 
Andriaus Sniadeckio skaitymai, jų metu veikė dr. Neringos Markauskaitės parengta 
skaidrių paroda „Andriaus Sniadeckio portretai“. 

Gruodis Gruodžio 3–20 d. veikė paroda „Kelią nueina tik einantis“, skirta akad. prof. habil. 
dr. Vinco Būdos 70-mečiui. 
Gruodžio 4 – 2019 m. sausio 7 d. veikė Bibliotekoje saugomų senųjų kalėdinių bei 
naujametinių atvirukų paroda „Didžiausios laimės, džiaugsmo, prakilnumo...“
Gruodžio 6 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame 
moksliniame seminare „Lietuvių periodikos paveldas: apskaita ir komunikaci-
ja“ dr. Rima Cicėnienė skaitė su kolegėmis Sigita Kasiliauskiene, Jolanta Stasyte- 
Berniūniene, Aida Grybiene ir dr. Giedre Mikniene parengtą pranešimą „Senoji 
periodika Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje: ko gali tikėtis skaitytojas?“
Gruodžio 11 d. paskelbta virtuali paroda „Reformacijai – 500“. 
Gruodžio 19 d. Bibliotekoje lankęsi Lvove veikiančio Ukrainos katalikiškojo uni-
versiteto prorektorius mokslo reikalams prof. Igoris Skočiliasas ir prof. Jurijus Jasi-
novskis aptarė galimybes rengti ir vykdyti bendrus projektus bei padovanojo Bib- 
liotekai naujausių universiteto leidinių. 
Gruodžio 19 d. vyko renginys „Gerosios žinios pakviesti“, kuriame dalyvavo kuni-
gas Mozė Mitkevičius ir menotyrininkė dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Susiti-
kimo metu pristatyta paroda „Besimeldžiantis abrozdėlių pasaulis“, kurioje ekspo- 
nuoti XIX–XX a. religiniai paveikslėliai iš kunigo M. Mitkevičiaus rinkinio. 
Gruodžio 28 – 2019 m. sausio 30 d. veikė paroda „Nedoras grafas ir advokatas Vrub- 
levskis: vienos bibliotekos pėdsakais“, skirta Tado Vrublevskio 160-osioms gimimo 
metinėms.
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