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   9.40 atidarymo kalba 

   I SESIJA.  Asmeninės bibliotekos

   moderuoja dr. Viktorija Vaitkevičiūtė

 10.00 prof. dr. ramunė Šmigelskytė-stukienė (lietuva). 
Jeanas Rolay (1735–1808), Trakų vaivados Andriaus 
Oginskio (1740–1787) dvaro bibliotekininkas

10.20–10.25 klausimai

10.25–10.45 Dr. Viktorija Vaitkevičiūtė (lietuva). 
Friedricho Augusto Gottholdo asmeninė biblioteka 
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 

10.45–10.50 klausimai

10.50–11.10 perpetua Dumšienė (lietuva). 
„Į Laisvę“ fondo išleistos knygos mano bibliotekoje: 
Lietuvos kultūros istorija ir jos įtaka asmenybės 
pasaulėžvalgai

11.10–11.15  klausimai

11.15–11.25  kavos petrauka

11.25–11.45 prof. dr. hab. anna kamler (lenkija). 
Apie Vrublevskio knygų rinkinį tarpukariu 

11.45–11.50 klausimai

konferencijos proGrama



11.50–12.10 Dr. Dorota pietrzkiewicz (lenkija). 
Stanislovas Lisovskis – Vilniaus bibliotekininkas 
ir bibliofilas

12.10–12.15 klausimai

 12.30 pietų pertrauka

II SESIJA.  Draugijų veikla

   moderuoja dr. Žygintas Būčys

13.30–13.50 Dr. hab. Henryka ilgiewicz (lietuva). 
Knygų moterys tarpukario Vilniuje

13.50–13.55 klausimai

13.55–14.15 Dr. alma Braziūnienė (lietuva). 
Tikrieji knygos žmonės: bendravimo atmosfera 
XXVII knygos mėgėjų draugijoje (1930–1940)

14.15–14.20 klausimai

14.20–14.40 Dalia poškienė (lietuva)
Gyvenimas knygai ir kultūrai (Galaunės veikla 
XXVII knygos mėgėjų draugijoje)

14.40–14.45 klausimai

 14.45 apibendrinimas

Vaizdo ekskursija po atvirukų parodą 
(rengėjai: lietuvos nacionalinis muziejus, 
lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka)
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III SESIJA.  Institucinis lygmuo

   moderuoja dr. sigitas narbutas

10.00–10.20 Dr. hab. jacek puchalski (lenkija). 
Łukaszas Gołębiowskis (1773–1849) ir jo 
„Bibliografijos kursas“, paruoštas Varšuvos universiteto 
studentams 1831 m. 

10.20–10.25 klausimai

10.25–10.45 patryk chłopek (lenkija). 
Zavadzkis ir Glücksbergas. Dviejų XIX a. Vilniaus 
spaustuvių analizė 

10.45–10.50 klausimai

10.50–11.10 eglė paškevičiūtė-kundrotienė (lietuva). 
Povilo Pakarklio vaidmuo išsaugant lituaniką 1945–
1947 m.

11.10–11.15  klausimai

11.15–11.35  eimantas Gudas (lietuva). 
Prof. hab. dr. Mečislovo Jučo biblioteka Valdovų rūmų 
muziejaus bibliotekoje

11.35–11.40 klausimai

 11.40 apibendrinimas.

   konferencijos pabaiga.
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