
2020 m. spalio 15 d.
Dr. ANDRIAUS JURKEVIČIAUS paskaita  
„Spalvotų miniatiūrų lobynas – Žyrovičų Evangelija“

Paskaita skirta Žyrovičų Evangelijos istorijai ir reikšmei 
LDK kultūros istorijai, taip pat Evangelijos spalvotoms 
miniatiūroms, pieštoms ant aukso plokščių, jų meni- 
niam išskirtinumui atskleisti. Evangelijos atsiradimas 
sietinas su viena įtakingiausių XVI–XVIII a. LDK 
didikų giminių – Sapiegomis, todėl Žyrovičų Evangelija 
pristatoma pasakojant apie Sapiegų kultūrinę veiklą.

2020 m. balandžio 16 d.
Dr. ALMOS BRAZIŪNIENĖS paskaita  
„Kaip Trejos devynerios susijusios su knyga  
ir bibliofilija?“

Paskaitoje bus kalbama apie XXVII knygos mėgėjų 
draugijos (1930–1940) reikšmę Lietuvos kultūrai, šios 
draugijos radimosi kontekstą, veiklos pobūdį, nuveiktus 
darbus, spalvingas draugijos narių asmenybes: Mariją 
Urbšienę, Vytautą Steponaitį, Vladą Daumantą, Petrą 
Jakštą ir kt.

2020 m. rugsėjo 24 d.
Dr. LAROS LEMPERT paskaita  
„Tora: sakrali teksto ir objekto vienybė“

Tora – tai daugialypė sąvoka. Paskaita skirta supažin- 
dinti su Tora kaip sakraliu, kanonišku tekstu bei su 
Toros ritiniu kaip sakraliu objektu. Taip pat ketinama 
parodyti įvairias išraiškas, kurias bėgant laikui įgavo 
žydų bendruomenės ryšys su Tora. 

2020 m. kovo 5 d.
Dr. DAIVOS NARBUTIENĖS paskaita  
„Pro cenzūros kilpas praslydęs leidinys“

1900 m. vasarį, lietuvių spaudos lotyniškais rašmen-
imis draudimo metu, Peterburge, A. Iljino kartografi-
jos įmonėje, išspausdintas Antano Macijausko pareng-
tas Žemlapis lietuviškai latviško krašto, pasak Vaclovo 
Biržiškos, pramušęs „juridinę sieną, kuria buvo aptverta 
lietuvių spauda“, ir paruošęs „dirvą spaudai grąžinti“. 
Unikalus šio litografinio žemėlapio, kurio vietovar- 
džiai ir legenda išspausdinti lietuvių kalba lotynišku 
šriftu, egzempliorius su leidėjo dedikaciniu įrašu Jonui 
Basanavičiui saugomas Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje.

Lietuvoje knygų muziejaus neturime. Lietuvos knygos, 
o kartu per ją ir plačiau – tautos, valstybės istoriją bus 
siekiama atskleisti Lietuvos knygos ir mokslo minties 
muziejuje, pavadintame Bibliopoliu, kuris įsikurs res-
tauruotuose LMA Vrublevskių bibliotekos rūmuose.

Vrublevskių biblioteka turi sukaupusi išskirtinai 
daug vertingų Lietuvos ir kaimyninių šalių raštijos, 
spaudos, kitokių kultūros istorijos paminklų, prade-
dant seniausiais pasaulio rašytiniais objektais, seniau-
sia Lietuvoje saugoma pergamentine knyga, gausiais 
senojo XV–XVIII a. spausdintinio paveldo klodais, 
baigiant įvairiausiais Lietuvos kultūros istorijai svar-
biais XX a. dokumentais. Šiais metais lektoriai pen-
kių paskaitų cikle „Bibliopolio žvaigždynas“ prista- 
tys keletą įdomesnių istorijų apie išskirtinius kuriamo 
muziejaus eksponatus.

Paskaitos vyks Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1.

Pradžia 17 val.

2020 m. vasario 6 d.
VIOLETOS RADVILIENĖS paskaita  
„Kaukolė Mazepai“

Tai paskaita apie knygą, kuri turėjo būti sunaikinta, 
bet jau 330 metų tęsia kelią į amžinosios šlovės Kapi-
tolijų. Tai proginis kūrinys, panegirika, aukštinanti 
1690 metais į Kijevą įžengusį Kairiakrantės Ukrainos 
Zaporožės kazokų kariuomenės etmoną Ivaną Mazepą. 
Vrublevskių bibliotekoje saugomas vienintelis pasaulyje 
visas išlikęs leidinys Amžinosios šlovės kapitolijus. Apie šį 
leidinį daugiau sužinota palyginti neseniai, pildant elek-
troninį katalogą, o pradėjus gilintis paaiškėjo, kad jis yra 
bibliografinė retenybė.
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2020 m. kovo 26 d.

2020 m. balandžio 23 d.


