
1. Senoji vilniečių karta : portretų eskizai, Vilnius, 1962-1966 / Rapolas Mackonis. – Vilnius : 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. – 276, [3] p. – ISBN 9986-39-117-2 

Tema: Baltų literatūra 

Biografinės studijos. Genealogija. Heraldika. Vėliavos 

Civilizacija. Kultūra. Progresas 

Germanų literatūra 

Grožinė literatūra 

Grožinė literatūra pagal kalbas ir/arba atskirų šalių grožinė literatūra 

Ši atsiminimų knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – tai vilniečių, kurių veikla siekia amžiaus 

pradžią, portretai, jų charakteristikos. Antroji – publikuotų memuarų :Iš kavinės į kavinę” toji dalis, 

kurioje autorius tęsia šneką apie įžymesnius vilniečius tarpukario Vilniaus kavinių aplinkoje. 

“Senoji vilniečių karta” – tarsi maža enciklopedija kiekvienam, kam įdomi ir brangi mūsų sostinės 

praeitis. 

 

2. Bulgarija – Basanavičius – Lietuva / Albinas Visockis. – Vilnius : Mokslas, 1992. – 157, [2] 

p., [8] iliustr. lap. – ISBN 5-420-00716-9 

Tema: Istorija, Bulgarija, Basanavičius, Lietuva 

Leidinyje supažindinama su bulgarų tautos istorija XIX a. antroje pusėje bei pačioje XX a. 

pradžioje, pažymimos analogijos su mūsų to laikotarpio istorija ir per J.Basanavičių, per jo veiklą 

bei per to meto publikacijas apžvelgiami bulgarų ir lietuvių tautų ryšiai. 

 

3. Rinktiniai raštai / sudarė [ir pratarmę, p. 5-8, parašė] A. Eidintas. – K.: Menta, 1990. 512 p. 

Leidinys sudarytas iš svarbiausių A.Smetonos raštų penkiatomio straipsnių. Apie J.Basanavičių 

403 p. 

 

4. T. 8: Mokslo, kultūros ir švietimo draugijos / [redakcinė kolegija: Vytautas Merkys (ats. 

redaktorius) ... et al.]. - Vilnius : Mokslas, 1975. - 250, [1] p. - UDK: 061.22(73)(=172)(091) 

Tema: organizacijos 

Amerikos lietuviai 

Šis tomas skirtas kapitalizmo laikotarpiui būdingoms lietuvių draugijoms aptarti. Nagrinėjamos 

„Sietyno“, Lietuvių mokslo, Vilniaus „Ryto“, Lietuvių meno kūrėjų ir Amerikos lietuvių darbininkų 

literatūros draugijų, taip pat „Šviesos“ kooperatinės leidimo bendrovės veikla. 

Autoriai parodo, kad draugijos nepasiribojo vien mokslo, kultūros ir švietimo sferomis, jos buvo ir 

kovos prieš nacionalinę lietuvių tautos priespaudą sudėtinė dalis, atskleidžia jų reikšmę tolesnei 

lietuvių kultūros raidai. 



5. Lietuvos valstybės tarybos protokolai, 1917-1918 / Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos 

istorijos institutas. – Vilnius : Mokslas, 1991. – 536 p. – ISBN 5-420-00708-8 

Sudarytojas: A.Eidintas, R.Lopata 

Tema: Lietuvos istorija, politika 

„Skaitytojai neabejotinai susidomės šiuo dokumentų rinkiniu. Lietuvos Taryba (nuo 1918 

m.liepos 11d. Lietuvos Valstybės Taryba) buvo pirmasis kraštui atstovaujantis organas, 

kurio kūrimosi ir veiklos procese formavosi lietuvių valstybinė politinė mintis, padariusi 

pradžią Lietuvos valstybės atkūrimui. Spausdinami Lietuvos Tarybos 1917-1918 m. 

protokolai yra Lietuvos Respublikos, gyvavusios 1918-1940 m., svarbiausi atsiradimo 

(genezės) šaltiniai“, - rašoma pratarmėje. 

 

6. Antanas Smetona : politinės biografijos bruožai / A. Eidintas. - Vilnius : Mintis, 1990. - 243, 

[3] p., [8] iliustr. lap. - ISBN 5-417-00376-X. - UDK: 94(474.5)"1918/1940"(092) 

Tema. Lietuvos istorija, politika 

 

7. Vilniaus Golgota : [atsiminimai] / Mykolas Biržiška. – 2-asis (fotogr.) leid. – Vilnius : 

Mintis, 1992. – XV, 658, [6] p. 

Tema: Lietuvos istorija, visuotinė istorija. 

Autorius šią knygą pavadino „okupuotos Lietuvos lietuvių darbo ir kančių 1919-1928 m. 

dienoraščiu“, kuris buvo parengtas Sąjungos Vilniui vaduoti vykdomojo komiteto 

pavedimu. Medžiaga šiai knygai surinkta iš to meto Vilniaus lietuvių laikrščių ir papildyta iš 

Kauno spaudos. Leidinys gausiai iliustruotas fotonuotraukomis. 

 

8. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864-1904 : informacinė knyga. – 1994. – 579, 

[3] p. – Merkys, Vytautas (1929-2012) 

 

Tema: Dokumentacija, Knygos. Raštija. Autorystė 

Įvadas. Žinių ir kultūros pagrindai 

Knygoje pateikiami duomenys apie 2854 žmones, įkliuvusius su spauda (knygnešius bei 

skaitytojus), ir 724 spaudos platinimo atvejus, kai kaltinamieji nebuvo rasti. Išvardijami 

sulaikytieji leidiniai, nurodama bibliografija ir archyviniai šaltiniai apie šiuos žmones ir 

spaudos sulaikymus. 

9. Lituanistinė biblioteka. – Vilnius, 1966-2001. – ISSN 2669-2864 

Jonas Basanavičius. Rinktiniai raštai. 

 

10. Lietuvių literatūra : vadovėlis gimnazijų 4 ir 5 klasėms ir mokytojų seminarijoms / Motiejus 

Miškinis. – Kaunas : Spaudos fondas, 1939. – d. 

Tema:  

Baltų literatūra 

Germanų literatūra 

Grožinė literatūra 

 

Tautinio atgimimo pradžia. Aušra. – 304 psl. 


