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2019 metai

Sausis Sausio 8 – vasario 15 d. veikė mažoji paroda „Tarpukario Kaunas atvirukuose: iš 
LMA Vrublevskių bibliotekos fondų“. 
Sausio 9–22 d. veikė paroda „Išblaškyti išlikę: pažintis su Bibliotekos dailės rinki- 
niais“, kurioje eksponuoti Retų spaudinių skyriaus fonduose saugomi tapybos darbai. 
Sausio 14 d. Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje Lilijana Balanienė, 
Ramunė Kleinovaitė-Gubanova ir Judita Marcinkevičienė surengė edukacinę 
pamoką Vilniaus Valdorfo pagrindinės mokyklos moksleiviams.
Sausio 22 d. Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje veikė 2018 m. kon-
servuotų ir restauruotų darbų paroda-priėmimas.
Sausio 22 – balandžio 19 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji paroda 
„Mano vilnietiška biografija“, skirta baltarusių literatūrologo, leidėjo, visuomenės ir 
kultūros veikėjo Jankos Šutovičiaus 115-osioms gimimo metinėms. Parodą parengė 
Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka ir Gudų kultūros draugija Lietuvoje.
Sausio 23 d. Bibliotekos metodiniame seminare Rima Maigienė skaitė pranešimą 
„Šiuolaikinio restauravimo konservavimo teorija ir japoniškasis popierius: istorija, 
vystymas ir panaudojimas popieriaus konservavimui Vakaruose“.
Sausio 24 – vasario 10 d. veikė paroda „Pažvelk į mineralą dar bevardį“, skirta geolo-
go, mineralogo, kalnų inžinieriaus Ignoto Domeikos mirties 130-osioms metinėms.
Sausio 31 d. vyko fotografijos istoriko Dainiaus Junevičiaus studijos „Abdonas  
Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas“ pristatymas.
Sausio 31 d. Bibliotekoje lankėsi Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje patarė-
jas Konsulinio skyriaus vedėjas Marcinas Zieniewiczius. Svečias apžiūrėjo  Vrub-
levskių bibliotekos ir Gudų kultūros draugijos Lietuvoje parengtą parodą „Mano 
vilnietiška biografija“, susipažino su Bibliotekos istorija ir pagrindinėmis jos veiklos 
kryptimis, aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Vasaris Vasario 4–15 d. veikė paroda „Feromonai, bitės, medus“, skirta Lietuvos MA akade-
miko, mokslo premijos laureato, biologo, profesoriaus, habilituoto daktaro Algirdo 
Skirkevičiaus 80-mečiui.
Vasario 6 d. vyko Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto 
ir Tartu universiteto profesoriaus Audriaus Beinoriaus vieša paskaita „Lietuviškas 
pėdsakas N. Rericho transhimalajų ekspedicijoje“.
Vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vykusiame forume „100 metų  
Lietuvos valstybei: ar švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kal- 
bos?“ dr. Sigitas Narbutas skaitė pranešimą „Informacinės technologijos – kelias 
lituanistikos plėtrai“. 
Vasario 11 – kovo 6 d. veikė Anos Radivilovič tapybos darbų paroda „Gyvenimo 
spalvos“. 
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Vasario 14 d. vyko Lietuvių kalbos instituto profesorės Danguolės Mikulėnienės 
studijos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“ pristatymas.
Vasario 14 d. dr. Birutė Railienė pasisakė Lietuvos MA vykusiose Vinco Būdos ir 
Arvydo Pacevičiaus knygos „Mykolas Girdvainis (1841–1924). Autobiografija“ su-
tiktuvėse.
Vasario 18 – kovo 29 d. veikė mažoji paroda „Vietų vardais į mus kalba pati Žemė“ 
(K. Būga), skirta Vietovardžių metams paminėti. Parodoje eksponuoti Bibliote- 
kos fondų dokumentai, iliustruojantys Lietuvos vietovardžių rinkimo bei tyrimo 
istoriją.
Vasario 20 – kovo 29 d. veikė paroda „Tibeto medicinos žinovo Donato Butkaus 
(1939–2016) kolekcija Vrublevskių bibliotekoje“. Unikali kolekcija, kurią sudaro 
apie 500 knygų ir rankraščių, Bibliotekai perduota 2017 m.
Vasario 21–24 d. Biblioteka dalyvavo 20-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugė-
je. Dr. Sigitas Narbutas pasisakė knygos „Lietuvos istorija kiekvienam“ pristatyme 
ir diskusijoje „Istorinė tiesa ir pagarba Lietuvos raštijos pradininkams“, dr. Rima 
Cicėnienė – leidinio „Lietuvos nacionalinė bibliografija. Serija B“ pristatyme.
Vasario 26 d. paskelbta virtuali paroda „Lietuvių mokslo draugijos vadovėliai besi-
kuriančiai Lietuvos mokyklai“.

Kovas Kovo 1 – balandžio 30 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute veikė Bibliotekos 
parengta paroda „Lietuvos kultūros tyrimų instituto 2010–2019 metų leidiniai“. 
Kovo 7 d. Bibliotekos metodiniame seminare Rūta Smažinienė skaitė pranešimą 
„RDA: išteklių aprašymas ir prieiga“.
Kovo 7–29 d. veikė dailininko Ramūno Vaitkaus iliustracijų lagerio tema pagal Var-
lamo Šalamovo knygą „Kolymos apsakymai“ paroda. 
Kovo 18 d. vyko Lietuvos ornitologų draugijos projektų koordinatoriaus Gedimi-
no Petkaus vieša paskaita apie paukščius „Pavasario šaukliai“.
Kovo 20 d. vyko LR Seimo nario, istoriko dr. Arvydo Anušausko knygos „Užmirš-
tas desantas“ pristatymas. 
Kovo 27 d. Kaune, VDU Išeivijos institute vykusioje konferencijoje „Vienuolijos lie- 
tuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“ Enrika Blikertaitė skaitė pranešimą „Vienuolių 
iš Lietuvos svarba Sibiro lietuviams: XIX–XX a. įtakingiausios asmenybės“. 
Kovo 28 d. Bibliotekos metodiniame seminare Audrė Trumpienė skaitė pranešimą 
„Tikslinių grupių informacinė elgsena“.
Kovo 28–29 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vykusioje mokslo istorijos ir fi-
losofijos konferencijoje „Scientia et historia“ veikė Bibliotekos parengtos parodos 
„LMAVB fondo naujienos mokslo istorijos tematika“ ir „LKTI instituto leidiniai“.
Kovo 29 d. Vokietijoje, Pasau universitete vykusioje tarptautinėje mokslinėje kon-
ferencijoje „Ginčijamos erdvės ir simboliniai landšaftai Naujųjų laikų pradžios 
tekstuose iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kaimyninių kraštų“ dr. Sigitas 
Narbutas skaitė pranešimą „Ginčijami Europos vaizdai Jono Radvano poemoje  
Epithalamium (1590)“.

Balandis Balandžio 2 – gegužės 17 d. veikė paroda „Lietuvos Prezidento institucijai – 100“. 
Parodoje eksponuotos Lietuvos Respublikos Prezidentūroje saugomų dokumentų 
kopijos, fotografijos ir originalūs dokumentai iš Lietuvos MA Vrublevskių bibliote-
kos fondų.
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Balandžio 3 – gegužės 8 d. veikė spaudos fotografų ir fotografuojančių žurnalistų 
konkurso „Kolegos objektyvo sūkuryje“ geriausių darbų paroda.
Balandžio 4 d. vyko renginys-diskusija „Reformatų skveras Vilniuje: istorinė tiesa ir 
mūsų ryšys su lietuvių raštijos pradininkais“.
Balandžio 11 d. vyko dr. Jolantos Širkaitės knygos „Vilniaus piešimo mokykla“ 
pristatymas.
Balandžio 17 d. vyko kunigo prof. Romualdo Dulskio studijos „Konfucijus ir Kris-
tus“ pristatymas.
Balandžio 23 – gegužės 10 d. veikė mažoji paroda „Cenzūros atspindžiai XX a. 
lietuvių periodinėje spaudoje“, skirta Spaudos atgavimo dienai. 
Balandžio 24 d. vyko Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstyto-
jos Daivos Račelytės vieša paskaita „Keli žvilgsniai į mūsų tarpasmeninius konflik-
tus“. Renginys skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei.  
Balandžio 25 d. Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė pasisakė Vilniuje, Marijos ir Jurgio 
Šlapelių name-muziejuje vykusiame knygos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Šla-
peliai“ pristatyme.
Balandžio 25 – birželio 21 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė garsių vokiečių 
kilmės aristokratų giminių – Giunterių ir Tyzenhauzų – palikuonės grafaitės Ida- 
lijos Giunterytės piešinių paroda „Idalija Giunterytė (1813–1888): neregėti aris-
tokratės piešiniai“. 
Balandžio 26 d. Rūta Smažinienė, Leokadija Kairelienė ir Viktorija Lukoševičienė 
dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje biblioteko-
je vykusioje Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei skirtoje tarptautinėje kon-
ferencijoje „Bibliotekų galimybės ir potencialas, įgyvendinant darnaus vystymosi 
tikslus“.

Gegužė Gegužės 2 d. dr. Rima Cicėnienė, Erika Kuliešienė ir Birutė Giedraitienė papasako-
jo apie Nobelio evangeliją dokumentinį filmą kuriančiai Ukrainos televizijai.
Gegužės 3 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje kultūros paveldo tvarkybos ir tech-
nologijų parodoje „Heritas“ Lilijana Balanienė, Ramunė Kleinovaitė-Gubanova ir 
Judita Marcinkevičienė pristatė Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus 
veiklą. 
Gegužės 4 d. dr. Birutė Railienė pasisakė A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vy-
kusiose Onos Voverienės knygos „Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918–
2018)“ sutiktuvėse. 
Gegužės 5 – birželio 15 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos parengta paroda 
„Iš lietuvių geologo, profesoriaus, geologijos-mineralogijos mokslų daktaro Myko-
lo Kaveckio (1889–1968) mokslinio palikimo“.
Gegužės 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame 
metodiniame pasitarime „Nacionalinės bibliografijos „Lietuvos bibliografija. Serija 
C“ rengyba“ dr. Giedrė Miknienė skaitė pranešimą „Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka: pasiekti  rezultatai ir ateities iššūkiai“. 
Gegužės 7 d. dr. Rima Cicėnienė dalyvavo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvy-
do bibliotekoje vykusioje viešoje ekspertų diskusijoje „Nacionalinės bibliografijos 
navigacija veikia!?“.
Gegužės 7 d. vyko renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, ku-
rio metu Lietuvos žurnalistų sąjunga Bibliotekai įteikė dovaną – rankraštinę knygą.
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Gegužės 15 d. vyko turkologės dr. Galinos Miškinienės vieša paskaita „Lietuvos 
totorių istorinės ir kultūrinės sąsajos su Krymu“. Renginio metu pristatyta paroda 
„Krymo totoriai fotografijose (XX a. pr.)“ iš privačios Nizami Ibraimovo kolekci-
jos, skirta Krymo liaudies respublikos 100-osioms metinėms (Bibliotekoje veikė iki 
birželio 7 d.) 
Gegužės 16 d. Bibliotekos metodiniame seminare Birutė Pilipavičienė skaitė 
pranešimą „Asmens duomenų apsauga Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje“.
Gegužės 17 – birželio 21 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos parengta pa- 
roda „Iš geologo profesoriaus Mykolo Kaveckio (1889–1968) mokslinio palikimo“, 
skirta 130-osioms mokslininko gimimo metinėms.
Gegužės 20 – birželio 21 d. veikė mažoji paroda, skirta kompozitoriaus, dirigen-
to, vargonininko, pirmosios lenkų tautinės operos autoriaus Stanislovo Moniuškos 
200-osioms gimimo metinėms. 
Gegužės 21 – birželio 20 d. veikė paroda „Paukščių migracijos magijos pakerėtas“, 
skirta ornitologo, ekologo akad. habil. dr. Mečislovo Žalakevičiaus 70-mečiui. 
Gegužės 22 d. vyko menotyrininkės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantės 
Aistės Bimbirytės-Mackevičienės vieša paskaita „Vakarų Europos dailės kūrinių  
keliai į Lietuvą XIX amžiuje“.
Gegužės 28 d. vyko Lietuvos istorijos instituto darbuotojo dr. Dariaus Antanavi- 
čiaus vieša paskaita „Apie zuikių ir smagumų vaikymąsi Kražių kolegijos miškuose 
ir bibliotekose“.
Gegužės 29–30 d. Baltarusijoje, Pinske vykusioje V tarptautinėje mokslinėje kon-
ferencijoje „Berkovo skaitymai. Knygų kultūra tarptautinių kontaktų kontekste“ 
Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos darbuotojos skaitė keturis pranešimus: „Jano 
Heveliaus „Selenografijos“ vertimo rankraštis Vilniuje“ (dr. Rima Cicėnienė), 
„Knygos muziejus: tradicijų ir inovacijų sugyvenimas“ (dr. Alma Braziūnienė), 
„Apie grafo Henriko Platerio knygų rinkinį Lietuvos mokslų akademijos Vrub-
levskių bibliotekoje“ (dr. Daiva Narbutienė) ir „Vaclovo Biržiškos nuopelnai bib- 
liotekininkystei“ (Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė).
Gegužės 30 d. Bibliotekos metodiniame seminare Julija Ingelevič skaitė pranešimą 
„Atviroji prieiga: nauji iššūkiai ir sprendimai“.

Birželis Birželio 6–8 d. Slovėnijoje, Liublianoje, vykusiame tarptautiniame simpoziume 
„Meno kūriniai ant popieriaus ir pergamento“ su stendiniu pranešimu „Darbų ant 
kalkės iš Lietuvos dailininkų kolekcijos analizė“ dalyvavo Birutė Giedraitienė ir 
Medeina Steponavičiūtė.
Birželio 10 – rugsėjo 5 d. veikė Gamtos tyrimų centro darbuotojos dr. Reginos 
Morkūnaitės tapybos paroda „Žalia žolė per vaiko širdį. Žalia žaliausia...“.
Birželio 10–13 d. Aušra Čiuladienė dalyvavo Birkbecko koledže Londone vyku-
siuose tarptautiniuose pigmentų identifikavimo kursuose „Identification of Pig-
ments“.
Birželio 26 – rugpjūčio 16 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė paroda „Vilčins-
ko archyvą atvėrus: lietuvių socialdemokratų veikla Vakaruose“, skirta inžinieriaus, 
totorių kilmės lietuvių išeivijos visuomenės ir politikos veikėjo Juozo Vilčinsko 
110-osioms gimimo metinėms.
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Liepa Liepos 1 – rugpjūčio 12 d. veikė paroda „99 + 1 %“, skirta akad. habil. dr. Vlado 
Algirdo Bumelio 70-mečiui.
Liepos 2 d. vyko renginys, kuriame pristatyta Bibliotekoje saugoma inžinieriaus, 
lietuvių išeivijos visuomenės ir politikos veikėjo Juozo Vilčinsko archyvo dalis. 
Liepos 3 d. Bibliotekoje apsilankė Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatas, 
labdaros fondo „Naš kraj“ („Mūsų kraštas“) vadovas Vasilijus Janickis ir Moročno 
cerkvės kunigas, tėvas Pavlo Dubinecas, kuriems buvo perduota skaitmeninė Bib- 
liotekoje saugomos Nobelio evangelijos kopija.
Liepos 9–10 d. grupė Bibliotekos darbuotojų svečiavosi Tartu, kur aplankė Estijos 
nacionalinį muziejų, Tartu universiteto biblioteką ir muziejų bei domėjosi, kaip 
estų specialistai realizavo konceptualius sumanymus, kurdami šiuos muziejus.
Liepos 29 – rugpjūčio 2 d. Nyderlanduose, Mastrichte vykusioje 12-ojoje tarptau-
tinėje chemijos istorijos konferencijoje dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą  
„Organinės chemijos pradmenų kūrimas: Vilniaus universiteto indėlis“.

Rugpjūtis Rugpjūčio 19 – rugsėjo 4 d. veikė Lietuvos MA Humanitarinių ir socialinių mok-
slų skyriaus, Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos ir Lietuvių kalbos instituto 
parengta filologei akad. Grasildai Blažienei skirta jubiliejinė paroda „Prarastos kal-
bos beieškant“. 
Rugpjūčio 19 – rugsėjo 30 d. veikė mažoji paroda „Stanislovas Čerskis ir Salantų 
raižykla“, skirta Žemaitijos metams. 
Rugpjūčio 20 – gruodžio 31 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė nuotraukų pa- 
roda „Baltijos keliui – 30: 1989-ųjų įvykius prisiminus“.

Rugsėjis Rugsėjo 2 – spalio 3 d. veikė tarptautinio Barbaros Petchenik Vaikų žemėlapių 
konkurso darbų paroda. 
Rugsėjo 9 – spalio 11 d. veikė paroda „Pasaulio gerumas baltarusių dailininkų 
akimis“, kurioje eksponuoti paveikslai iš Gudų kultūros draugijos Lietuvoje ir Lie- 
tuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo kolekcijų.
Rugsėjo 11 d. Vilniuje, „Žinijos“ draugijos būstinėje, dr. Birutė Railienė kalbėjo  
J. A. Krikštopaičio knygos „Prakalbinta kasdienė patirtis“ sutiktuvėse.
Rugsėjo 11 – spalio 4 d. veikė paroda „YIVO archyvo dokumentai Lietuvos mok-
slų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“, kurioje pristatytas Bibliotekoje saugomas 
Žydų mokslinių tyrimų instituto fondas (F424).
Rugsėjo 12–19 d. Biblioteka dalyvavo mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“. Bib- 
liotekoje vyko septyni renginiai: „Skaitmeninės knygos kūrimas“ (lektoriai Egidijus 
Gotalskis ir Alfredas Kulingauskas), „Odos apdirbimo istorija“ (lektorės Gražina 
Smaliukienė ir Aušra Čiuladienė), ekskursija po parodą „Unikalūs žydų paveldo 
dokumentai Vrublevskių bibliotekoje“ (lektorės Erika Kuliešienė ir dr. Gita Drun-
gilienė), paskaitos „Faciendi libros plures non est finis (nėra galo knygų gausi- 
nimui): apie spausdintas XV a. knygas“ (lektorė Agnė Zemkajutė), „Nematoma 
interneto pusė“ (lektorius dr. Rytis Rainys, Nacionalinio kibernetinio saugumo 
centras), „Kas naujo smegenų tyrimuose?“ (lektorius prof. dr. Osvaldas Rukšėnas, 
Vilniaus universitetas), „Žurnalistikos agentūra Vilniaus derybose“ (prof. dr. And- 
rius Vaišnys, Vilniaus universitetas). 
Rugsėjo 17 d. Bibliotekoje apsilankęs aktyvus JAV lietuvių bendruomenės veikėjas 
Jonas Antanas Stundžia padovanojo kelias dešimtis lituanistinių knygų. 
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Rugsėjo 19–21 d. Vilniaus universitete vykusioje 29-ojoje Baltijos šalių mokslo 
istorijos konferencijoje „Historia scientiarum Baltica“ Bibliotekos darbuotojos 
skaitė keturis pranešimus: „Vilniaus universiteto profesoriaus Andriaus Sniadec- 
kio (1768–1838) mokslinio palikimo sklaida“ (dr. Birutė Railienė), „Karolis Eduar- 
das von Eichvaldas (1795–1876): ankstyvasis prieš-evoliucionistas Vilniaus uni-
versitete“ (dr. Birutė Railienė ir akad. Algimantas Grigelis), „Retrospektyvioji pe- 
riodinių leidinių bibliografija: Lietuvos bibliografijos serijos C raida“ (dr. G. Mik- 
nienė ir dr. Birutė Railienė) ir „Nuo Lietuvių mokslo draugijos iki Lietuvos 
mokslų akademijos: lituanistiniai mokslo istorijos šaltiniai Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje (1907–1941 m.)“ (Eglė 
Paškevičiūtė-Kundrotienė). 
Rugsėjo 20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje iškilmin-
gai įteikti liudijimai apie trijų Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos dokumentų 
įtraukimą į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį  
registrą.

Spalis Spalio 3 d. vyko kultūros istorikės dr. Laros Lempert paskaita „Vilnietiški YIVO 
instituto metai ir jų atgarsiai dokumentų rinkiniuose“.
Spalio 3–31 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute veikė Bibliotekos parengta paro-
da „Knygos iš Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto“. 
Spalio 4 d. vyko ornitologo Gintaro Petkaus paskaita „Migruojantys paukščiai“.
Spalio 9 – gruodžio 13 d. veikė paroda „Didesnei Dievo garbei: 450 metų Jėzaus 
Draugijai Lietuvoje“, skirta Draugijos 450 metų jubiliejui. 
Spalio 10 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame 
tarptautiniame moksliniame seminare „Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos 
patirtys Europos bibliotekose“ dr. Rima Cicėnienė skaitė pranešimą „Dokumen-
tinis paveldas LMAVB: darbai ir iššūkiai“. 
Spalio 10 d. Bibliotekos metodiniame seminare dr. Alma Braziūnienė skaitė 
pranešimą „Knygos muziejus – tradicinis ar modernusis?“.
Spalio 15 d. – lapkričio 26 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji paroda „Lie- 
tuvą ir lietuvius mylėjau... (iš Juozo Tumo-Vaižganto testamento)“, skirta rašytojo 
150-osioms gimimo metinėms.
Spalio 17 – lapkričio 29 d. veikė Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos ir 
Žėručio pradinės mokyklos dailės būrelių, vadovaujamų mokytojos Dovilės Saba-
liauskienės, piešinių paroda „Žymūs Lietuvos žmonės“. 
Spalio 18 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusioje mokslinėje konfe- 
rencijoje „Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės“ Simona Jaskelevičiūtė 
skaitė pranešimą „XVII amžiaus LDK jėzuitų devocinė marijinė raštija“.  
Spalio 21 d. Bibliotekos metodiniame seminare Rima Maigienė skaitė pranešimą 
„Šiuolaikinio restauravimo konservavimo teorija ir japoniškasis popierius: istorija, 
vystymas ir panaudojimas popieriaus konservavimui Vakaruose“. 
Spalio 23 d. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga vyko senjorų susitiki-
mas su Vilniaus apygardos teisėju Ernestu Spruogiu. 
Spalio 23 d. Jašiūnuose, Balinskių dvaro rūmuose vykusiuose debatuose „Didie-
ji lenkai“ („Wielcy Polacy“), skirtuose Vilniaus universiteto profesoriui Andriui 
Sniadeckiui, dr. Birutė Railienė skaitė pranešimą „Andriaus Sniadeckio skaity- 
mai – renginio istorija ir patirtis“.
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Spalio 29 d. Bibliotekos metodiniame seminare Audronė Steponaitienė ir Sigita 
Kasiliauskienė skaitė pranešimus „Dokumentų rengimas tvarkykle MS Word“ ir 
„Ar mokame saugoti duomenis?“.

Lapkritis Lapkričio 5 d. dr. Sigitas Narbutas skaitė viešą paskaitą „XVI a. Lietuvos lotyniškoji 
poema kaip įsisavinta originalios kūrybinės raiškos erdvė“. 
Lapkričio 5–8 d. Aušra Čiuladienė su stendiniu pranešimu „Tapyba ant puslapio –  
iliuminacijomis ir rubrikomis puošto rankraščio raudonų dažų analizė“ dalyvavo 
Lenkijoje, Krokuvoje vykusioje 4-ojoje tarptautinėje studentų meno kūrinių kon-
servavimo ir restauravimo konferencijoje.
Lapkričio 15 d. Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, vykusioje 10-ojoje  
tarptautinėje farmacijos konferencijoje „Mokslas ir praktika“, skirtoje Lietuvos 
farmacijos draugijos 200-osioms įsteigimo metinėms, dr. Birutė Railienė skaitė 
pranešimą „Vilniaus universiteto profesoriaus Jędrzejaus Śniadeckio (1768–1838) 
mokslinio paveldo sklaida“.
Lapkričio 19 d. Tarptautinės tolerancijos dienos proga Bibliotekos direktoriui  
dr. Sigitui Narbutui už ilgametę švietėjišką, mokslinę veiklą įvairiakalbės Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės raštijos srityje ir indėlį į tautinių mažumų kultūros 
išsaugojimą įteiktas Tautinių mažumų departamento Aukso garbės ženklas „Už 
nuopelnus“.
Lapkričio 20 d. vyko Lietuvos istorijos instituto darbuotojos dr. Vitalijos Stravin-
skienės vieša paskaita „Sudėtingų sprendimų metas: LR generalinio konsulato Vil-
niuje veikla 1939 m. rugsėjį–spalį“.
Lapkričio 22 d. vyko ornitologo Gintaro Petkaus paskaita „Žiemojantys paukščiai 
Vilniaus mieste“.
Lapkričio 26 – 2020 m. sausio 6 d. veikė Lenkijos fotomenininkų sąjungos ir Kūrė-
jų draugijos nario Krzysztofo Gierałtowskio fotografijų paroda „Rašytojai“, kurioje 
eksponuoti Lenkijos rašytojų portretai. 
Lapkričio 27 – 2020 m. sausio 15 d. veikė tarptautinio Barbaros Petchenikvaikų 
žemėlapių konkurso darbų paroda „Erdvė, aplinka, žemėlapiai vaikų akimis“.
Lapkričio 27 – 2020 m. sausio 29 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji pa- 
roda „Istorijos pamoka apie Liublino uniją“, skirta unijos akto pasirašymo 450-ies 
metų sukakčiai.
Lapkričio 28 d. Bibliotekoje vykusioje mokslinėje konferencijoje „Genealogija ir 
heraldika Lietuvoje – praeitis ir dabartis“, skirtoje 410-osioms Alberto Kojala-
vičiaus-Vijūko gimimo metinėms, dr. Sigitas Narbutas skaitė pranešimą „Alberto 
Kojalavičiaus-Vijūko darbai iš heraldikos ir genealogijos: trumpa šaltinių apžvalga“. 
Lapkričio 29 d. Vilniaus universitete vyko aštuntieji Andriaus Sniadeckio skaity-
mai, kurių viena iš organizatorių – Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka.
Lapkričio 30 d. Kalčiūnuose (Ašmenos r., Baltarusija) vyko „Lapkričio susitikimai“, 
skirti Andriaus Sniadeckio gimtadieniui paminėti. Renginyje dr. Birutė Railienė 
skaitė pranešimą „Andriaus Sniadeckio publicistika“. 

Gruodis Gruodžio 2 – 2020 m. vasario 14 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos pareng-
ta  paroda „Ilgesniam laikui svetur išvažiuojant, ir Lietuva darosi vis brangesnė: iš 
Almanto Kulbio knygų kolekcijos“. Parodoje eksponuoti leidiniai, kuriuose aprašy-
tos daugiausia 1918–1940 m. kelionės po Lietuvą ir pasaulį.
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Gruodžio 5 d. vyko Lenkijos fondo „Parama lenkams rytuose“ surengta tarptautinė 
konferencija „Vilnius. Tarpukario motorizacija ir kultūra“.
Gruodžio 5–6 d. Vilniuje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietu-
vos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje. Giminė. Bendrija. Grupuotė“ Karolis 
Tumelis skaitė pranešimą „Pavojingi ryšiai: neformalūs vyrų ir moterų santykiai bei 
jų traktavimas Lietuvos bažnytiniuose teismuose XVII–XVIII a.“.
Gruodžio 17 d. vyko žurnalistės Lilijos Valatkienės fotografijų parodos „Lietuviais 
esame mes gimę!“ pristatymas ir vieša diskusija su buvusiu ilgamečiu Australijos 
lietuvių bendruomenės pirmininku Vytautu Jonu Juška apie lietuvius ir lietuvybę 
šiuolaikiniame pasaulyje. 
Gruodžio 17 – 2020 m. sausio 29 d. veikė paroda „Mokslui ir Lietuvai: žymesni pa-
saulio lietuvių mokslininkai (XX a. – XXI a. pr.)“, skirta iškiliems Pasaulio lietuvių 
mokslininkams paminėti.
Gruodžio 18 – 2020 m. sausio 31 d. veikė mažoji paroda „Šventųjų paveikslėliai: 
nuo spaustuvės iki namų kūrybos“.
Gruodžio 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje dr. Birutė Railienė kalbėjo akad. Juo-
zo Motuzos knygos „Agronomijos mokslinės mokyklos Lietuvoje 1946–2003“ 
pristatyme.

2020 metai

Sausis Sausio 7 – vasario 7 d. veikė Audros Selskaitės Lietuvoje, Vokietijoje, Ispanijoje, 
Graikijoje tapytų akvarelių paroda „Kelionės ir sugrįžimai“.
Sausio 8 d. vyko architektūros istorikės Mortos Baužienės knygos „Pasižvalgymas 
po Vilniaus apylinkes“ pristatymas. 
Sausio 14 – kovo 1 d. veikė kilnojamoji paroda, kurioje pristatyti dokumentinio  
paveldo objektai bei jų kolekcijos, 2019 metais įrašyti į UNESCO programos  
„Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Du iš šių dokumentų saugomi 
Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje. 
Sausio 16 d. vyko barono Eugenijaus Rönne knygos „Poezija; Žemaičių vaizdeliai“ 
pristatymas.
Sausio 22 d. Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje vyko 2019 metais 
konservuotų ir restauruotų dokumentų peržiūra, sausio 23–24 d. veikė šių doku-
mentų paroda.
Sausio 30 d. vyko Gamtos tyrimų centro mokslininkės dr. Laimos Blažytės-Čereš-
kienės vieša paskaita „Kuo unikalios bitės“. 

Vasaris Vasario 1–31 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos parengta paroda „Mokslui 
ir Lietuvai: žymesni pasaulio lietuvių mokslininkai (XX a. – XXI a. pr.)“. 
Vasario 3–26 d. veikė paroda „Aukštiesiems kursams – 100“, skirta paminėti svar-
bios mokslo institucijos, kurios pagrindu išaugo Lietuvos universitetas, 100 metų 
sukaktį.
Vasario 4–28 d. veikė mažoji paroda „Ateikite kurti“, skirta Ateitininkų metams. 
Parodoje eksponuoti Bibliotekoje saugomi spaudiniai ir rankraštiniai dokumentai. 
Vasario 6 d. vyko Violetos Radvilienės paskaita „Kaukolė Mazepai“ iš ciklo „Bib- 
liopolio žvaigždynas“, kurioje pristatytas Bibliotekoje saugomas vienintelis pasau-
lyje visas išlikęs leidinys „Amžinosios šlovės kapitolijus“.
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Vasario 7 d. pradėjo veikti internetinis žemėlapių portalas „Istoriniai žemėlapiai 
(1914–1945 m.)“, kuriame prieinami suskaitmeninti ir su koordinačių sistema su- 
sieti Bibliotekoje saugomi topografiniai žemėlapiai. 
Vasario 7 – kovo 7 d. veikė Leonardo Tūro (Crash) skaitmeninės dailės kūrinių 
paroda „Jūros puta“.
Vasario 11 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Kauno apskrities viešosios ir Lie- 
tuvos MA Vrublevskių bibliotekų leidinio „XVII amžiaus knygos Kauno bibliote-
kose“ sutiktuvės. 
Vasario 13 d. vyko Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktoranto Igno 
Stanevičiaus vieša paskaita „Ateitininkų metai“. 
Vasario 20–24 d. Biblioteka dalyvavo 21-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugė-
je. Dr. Sigitas Narbutas ir dr. Daiva Narbutienė kalbėjo Kauno apskrities viešosios 
ir Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekų leidinio „XVII amžiaus knygos Kauno bib-
liotekose“, dr. Sigitas Narbutas – Vilijos Niauronytės sudarytos lotyniškų aforiz-
mų, citatų ir kasdienių posakių apie žmogų knygos „Homo sum“ ir Iljos Lemeškino 
monografijos „Lithuanica aliter“ pristatymuose.
Vasario 26–27 d. Lenkijos Respublikos ambasadoje ir Lietuvos MA Vrublevskių 
bibliotekoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Sovietologijos pradžia: Rytų 
Europos mokslinių tyrimų institutas Vilniuje (1930–1939), idėjos – žmonės – pa-
likimas (90-mečio įkūrimo proga)“, kurios viena iš organizatorių buvo Lietuvos 
MA Vrublevskių biblioteka. Konferencijos metu Bibliotekoje veikė paroda „Rytų 
Europos mokslinių tyrimų instituto leidiniai (1930–1939 m.)“. 
Vasario 28 d. Kaune vykusiame XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) na- 
rių suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos LBD skyriaus  
atstovės Rūta Smažinienė, Leokadija Kairelienė ir Erika Kuliešienė.

Kovas Kovo 3 – balandžio 3 d. vieno eksponato parodoje pristatytas pirmasis Lietuvos 
žemėlapis lietuvių kalba „Žemlapis lietuviškai latviško krašto“.
Kovo 4 – balandžio 3 d. veikė paroda „Lietuvių kalbą kaip vėliavą iškėlęs: Jono 
Jablonskio darbai ir veikla. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160“, skirta Lietuvių 
kalbos dienoms paminėti. 
Kovo 5 d. vyko vakaras „Tautos balsą prisimenant“, skirtas poetui akademikui 
Justinui Marcinkevičiui ir Lietuvos nepriklausomybės 30-mečiui. Vakaro metu 
veikė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos parengta kilnojamoji 
paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“. 
Kovo 5 – balandžio 10 d. eksponuota Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos 
vaikų grupės mokytojos Loretos Zdanavičienės auklėtinių paroda „Karalius ir 
karalienė“, kurioje vaikai pasakojo šachmatų pasaulio istoriją.
Kovo 9–31 d. veikė Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojos Jolantos Sinkevič 
akvarelės darbų paroda „Eliminatio“. 
Kovo 26 d. įkurta Bibliotekos tinklalaidė „Vrublevskių biblioteka ir bičiuliai“, ku- 
rioje pateikiama pažintinė informacija apie Lietuvos MA Vrublevskių, Nacionalinės 
Martyno Mažvydo ir Vilniaus universiteto bibliotekų, Lietuvos mokslų akademi-
jos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veiklas. 

Balandis Balandžio 2 d. paskelbta virtuali vieno eksponato paroda „Kodėl Jurgis Gerulis  
atsisakė rašyti Mažosios Lietuvos knygos istoriją?“.
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Balandžio 27 d. paskelbta virtuali paroda „Pelnęs amžinojo gyvenimo vainiką: 
palaimintajam Mykolui Giedraičiui atminti“, skirta M. Giedraičio gimimo 600 
metų sukakčiai.

Gegužė Gegužės 7–8 d. Vilniaus dailės akademijoje vykusioje nuotolinėje tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“ 
Agnė Zemkajutė skaitė pranešimą „Šilku pasidabinusios: audinio panaudojimas 
senųjų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų įrišuose“. 
Gegužės 11 d. paskelbta dr. Daivos Narbutienės virtuali paskaita apie pirmąjį lietu-
višką žemėlapį „Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys“.
Gegužės 22 d. paskelbta VU Istorijos fakulteto doktorantės Vitos Diemantaitės 
virtuali paskaita „LDK žvalgybos istorijos apžvalga nuo XIII a. iki XVII a. vidurio“.
Gegužės 25 d. paskelbta virtuali vieno eksponato paroda „Kodėl Algirdas Mošin-
skis netapo XXVII knygos mėgėjų draugijos nariu?“.

Birželis Birželio 2 – rugpjūčio 31 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji paroda 
„Mnemosinės sodai: UNESCO Pasaulio atmintis“ LMA Vrublevskių bibliote- 
koje“, skirta UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metams. Parengta ir virtuali 
paroda. 
Birželio 3 – rugsėjo 25 d. Lietuvos MA Vrublevskių, Vilniaus apskrities viešojoje 
Adomo Mickevičiaus ir Vilniaus miesto centrinėje bibliotekose eksponuota Lietu-
vos MA Vrublevskių bibliotekos parengta kilnojamoji paroda „Paslapties kultūra: 
sovietinė cenzūra Lietuvoje“.
Birželio 4–26 d. veikė paroda  „Parlamentarizmas – demokratijos pagrindas“, skirta 
šimtametei atkurtos seiminės Lietuvos istorijai. Parodoje eksponuoti Bibliotekoje 
saugomi tarpukario Seimų, sovietinės Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos istoriniai 
dokumentai bei dr. Stasio Stačioko, Audroniaus Ažubalio ir dr. Arvydo Anušausko 
paskolinti šiuolaikinės nepriklausomos Lietuvos valstybės dokumentai bei foto-
grafijos. Parengta ir virtuali paroda.
Birželio 29 – rugsėjo 11 d. veikė mažoji paroda „Bibliotekos istorija“. 

Liepa Liepos 1–30 d. Gamtos tyrimų centre veikė Bibliotekos parengta paroda „Pasaulio 
šalių mineralai“.
Liepos 1 – rugsėjo 9 d. veikė paroda „Naujausi judaikos leidiniai LMA Vrublevskių 
bibliotekos fonduose“, skirta 300-osioms Vilniaus Gaono gimimo metinėms ir Lie- 
tuvos žydų istorijos metams. Prengta ir virtuali paroda.
Liepos 1 – rugsėjo 11 d. veikė atnaujinta mažosios parodos „Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteka“ ekspozicija, iliustravusi Bibliotekos kūrimo bei 
veiklos laikotarpį iki 1931 metų.
Liepos 1 – rugsėjo 11 d. veikė inžinierės-ekonomistės dr. Eugenijos Martinaitytės 
tapybos paroda „Žvilgsnių prisiminimai“.
Liepos 27 – gruodžio 7 d. Gamtos tyrimų centre veikė Centro ir Lietuvos MA Vrub- 
levskių bibliotekos parengta paroda „Pasaulio šalių nacionaliniai akmenys Gamtos 
tyrimų centro Mineralų muziejuje“.

Rugpjūtis Rugpjūčio 14 d. paskelbta dr. Almos Braziūnienės virtuali paskaita „Kaip „Trejos 
devynerios“ susijusios su knyga ir bibliofilija?“.
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Rugpjūčio 27 d. Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje dr. Birutė Railienė 
dalyvavo F. Łopatyńskio poemos „Botanikos sodas“ vertimo pristatyme. 

Rugsėjis Rugsėjo 7 – spalio 30 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji paroda „...Nes 
man lietuvystė brangiausias dalykas šiame pasaulyje“, skirta Viliaus Gaigalaičio 
150-osioms gimimo metinėms. 
Rugsėjo 14–18 d. Biblioteka dalyvavo mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2020“. 
Jo metu vyko prof. Egidijaus Norvaišo paskaita „Didysis sprogimas ir CERN Di- 
dysis hadronų greitintuvas“ ir renginiai, kuriuose Bibliotekos darbuotojai pristatė 
informacines technologijas, knygotyros mokslą, cheminius medžiagų tyrimus bei 
raštijos raidą.
Rugsėjo 14 – spalio 16 d. veikė Bibliotekai padovanotų Vladimiro Vinogradovo 
ekslibrisų ir mažosios grafikos kūrinių paroda „Dailininkas Vladimiras Vinogrado-
vas ir ekslibrisų sąjūdis“. 
Rugsėjo 15 – spalio 23 d. veikė paroda „Apie šventąjį Jeronimą ir jo pasekėjus“, skir-
ta vieno iš Bažnyčios tėvų – šventojo Jeronimo – 1600-osioms mirties metinėms. 
Rugsėjo 16 d. vyko prof. Egidijaus Norvaišo vieša paskaita „Didysis sprogimas ir 
CERN Didysis hadronų greitintuvas“. 
Rugsėjo 20 – spalio 30 d. veikė Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos auk-
lėtinių piešinių paroda „Didysis sprogimas“.
Rugsėjo 22 d. vyko kultūros istorikės dr. Laros Lempert vieša paskaita „Tora: sakrali 
teksto ir objekto vienybė“. 
Rugsėjo 28 d. Lietuvos restauratorių asociacijoje Gražina Smaliukienė skaitė 
pranešimą „Knygos architektonikos epizodai kaip objekto visuma, nustatant kny-
gos įrišo laikotarpį: XIX amžiaus pirmos pusės knygų įrišų atvejis“.
Rugsėjo 30 d. paskelbta dr. Sigito Narbuto virtuali paskaita „Bareikos vaikaitis Jo-
nas Jeronimaitis“ apie Jono Karolio Chodkevičiaus tėvą Joną Jeronimaitį Chod-
kevičių.

Spalis Spalio 7 d. Vilkaviškio savivaldybės viešojoje bibliotekoje dr. Sigitas Narbutas skaitė 
paskaitą „Jonas Basanavičius, gimtoji kalba ir asmeninė biblioteka“.
Spalio 8 d. vyko Rūtos Čapaitės ir Gitanos Zujienės sudarytos knygos „Ženklai, 
simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istori-
jos mokslų aspektu“ pristatymas. 
Spalio 14 d. vyko filologo Sigito Lūžio vieša paskaita „Didysis artilerijos menas: 
vertimo keliai ir klystkeliai“.
Spalio 16 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute  vykusiai mokslo istorijos ir filo-
sofijos konferencijai „Scientia et historia“ Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė ir Rūta 
Kazlauskienė parengė pranešimą „Kai teko rinktis – šalies gynyba ar universitetas: 
Aukštųjų kursų veiklą atspindintys dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrub- 
levskių bibliotekoje“. Viena iš konferencijos organizatorių – Lietuvos MA Vrub-
levskių biblioteka. 
Spalio 19 – lapkričio 14 d. veikė VŠĮ dienos centro „Mes esame“ fotografijų ir  
keramikos darbų paroda.
Spalio 19 – lapkričio 16 d. veikė E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo pareng-
ta kilnojamoji paroda, skirta gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 
100-mečiui paminėti.
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Spalio 28 – lapkričio 13 d. veikė Bibliotekos ir Gudų kultūros draugijos Lietuvoje 
parengta mažoji paroda „Baleslavo Pačopkos gyvenimo ir veiklos stotelė Vilniuje 
(XX a. pr.)“, skirta Baltarusijos publicisto, pedagogo, kunigo B. Pačopkos mirties 
80-osioms metinėms. Parengta ir virtuali paroda.
Spalio 30 – gruodžio 2 d. veikė paroda „Mors certa, hora incerta“ (Mirtis nulemta, 
valanda nežinoma), skirta Visų šventųjų ir Mirusiųjų atminimo dienoms.

Lapkritis Lapkričio 2 – 2021 m. sausio 9 d. Tado Vrublevskio skaitykloje veikė mažoji paroda 
„Diptikas karališkajai porai: minint 500-ąsias Barboros Radvilaitės ir Žygimanto 
Augusto gimimo metines“. Parengta ir virtuali paroda.
Lapkričio 5 d.  Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 425-osioms  gimimo metinėms 
skirtoje virtualioje mokslinėje konferencijoje „Lietuviškojo Parnaso ūksmėje: XVI–
XVIII a. Lietuvos poezija“ dr. Gita Drungilienė skaitė pranešimą „Karawakas, arba 
Kryžius anioliškas: eiliuota kryžiaus formos malda Lietuvoje“. 
Lapkričio 5–6 d. Austrijoje, Kremse, vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Kny-
gos konservavimas: viena filosofija – daug interpretacijų“ Birutė Giedraitienė pris-
tatė nuotolinį stendinį pranešimą „Istorinio rašytinio šaltinio tyrimas“. 
Lapkričio 12 d. paskelbtas Knygos ir mokslo minties muziejaus „Bibliopolis“ logoti-
po konkurso laimėtojas – UAB „Not Perfect Vilnius“ dizaineris Lukas Misevičius.
Lapkričio 16 d. paskelbta virtuali paroda „Slaptas kūrėjas: Leono Gineičio archy-
vinio palikimo fragmentai“, skirta lituanisto, donelaitikos tyrinėtojo, filosofo 100 
metų sukakčiai.
Lapkričio 29 d. paskelbti Bibliotekos organizuoti virtualūs devintieji Andriaus 
Sniadeckio skaitymai „Lectiones Andreae Sniadecki“. Jų metu dr. Birutė Railienė  
ir dr. Neringa Markauskaitė pristatė leidinį „Andriaus Sniadeckio portretai“. 

Gruodis Gruodžio 2 d. Vilniuje, Lietuvos bibliotekininkų draugijoje vykusioje tarptautinė-
je konferencijoje „Kaip pasikeitėme per dvidešimt metų“ dr. Sigitas Narbutas ir  
dr. Rima Cicėnienė skaitė pranešimą „Žvilgsnis į Lietuvos mokslų akademijos Vrub- 
levskių bibliotekos veiklas laiko požiūriu: pokyčiai ir tendencijos“.
Gruodžio 7 d. paskelbta dr. Andriaus Jurkevičiaus paskaita „Žyrovičų evangelija“ iš 
ciklo „Bibliopolio žvaigždynas“.
Gruodžio 31 d. paskelbta virtuali paroda „Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu“, kurioje 
pristatyti Bibliotekoje saugomi naujausi pasakų leidiniai ir pasakoms skirti moks- 
liniai darbai.

Parengė LORETA GLEBAVIČIŪTĖ
Įteikta 2021 m. lapkritį


