
Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje parengti 

nacionalinės bibliografijos 
leidiniai



Lietuvos bibliografija. Serija C. 
Lietuviškų periodinių leidinių 

publikacijos. 19... D.1

Serija C – periodinių leidinių 
publikacijos

D.1 – Lietuvoje išleistų lietuviškų 
periodinių leidinių publikacijos



Nacionalinės bibliografijos leidiniai

Laikotarpis – 1910-1919 metai



Aprašyti periodiniai leidiniai

Aprašyta 260 metinių komplektų

Laikraščiai (Viltis, Šaltinis, Vienybė, 
Lietuvos žinios, Lietuvos ūkininkas ir 
kt.)

Žurnalai (Ateitis, Draugija, 
Ganytojas, Lietuvaitė ir kt.)



Publikacijos
 Straipsniai

 Korespondencijos 
iš vietovių

 Atsiliepimai ir 
diskusijos



Autoriai

Žymūs mokslo ir kultūros veikėjai, 
dvasininkai

Vietos korespondentai 



Slapyvardžiai ir jų atskleidimas  

Daičiūnų sūnus – Bielazaravičius 
Aleksandras

Rašė iš Kavarsko (1912m.), Jūžintų 
(1913m.), Tytuvėnų (1918m.)

Tose vietovėse dirbo kunigu



Slapyvardžiai ir jų atskleidimas 

V.A.B. –Bružas Antanas 

1912-1914 m.  žurnale „Pavasaris” 
rašė iš  Sibiro.

Cit.: „Mažai ką galima išgirsti iš 
laikraščių apie Seredžių...“

Gimęs Seredžiuje, vargonininkavo 
Sibire



Slapyvardžiai ir jų atskleidimas

Daugėlių Kazys – Sleževičius Kazys
Daugų Jurgis – Gudaitis Jurgis
Dragūnų Pranys – Žebrauskas Pranas



Slapyvardžiai ir jų atskleidimas

Ašgminas, Juozas – Jagminas 
Juozas.

Kun. Namtris – Irtmanas Stanislovas
Sanuglis – Ilgūnas, Jonas 
 -no –nė; -nė – Grigonis Matas ( nuo 

slapyvardžio Svirno žvynė)
F.L-n-t; L-n-t – Felicija Bieliūnaitė



Anoniminių kūrinių autoriai



Bibliografiniai įrašai

58600 įrašų 

Grupavimo tvarka



Pagalbinės rodyklės
Asmenvardžių rodyklė
Kolektyvų rodyklė
Vietovardžių rodyklė



Vietovardžiai

Ežerėnai – Zarasai
Senapilė – Marijampolė
Gabrieliškės – Naukaimis
Pavėdavių kaimas – Pavidaujys



LIBIS katalogavimo programos 
taikymas 

Bibliografinių įrašų sudarymui, 
leidinių formavimui. (Parengta 
1910 metų rodyklė)

Nacionalinės bibliografijos 
duomenų banko papildymui. 
(Perduota 7300 įrašų)



Autoritetinių įrašų sudarymas

 Įrašyta 2500 asmenvardžių



Leidinių paskirtis ir reikšmė

 Įvairiapusis periodikos publikacijų 
atskleidimas

Reikšmė tyrinėtojams, 
kraštotyrininkams ir kt. 

Panaudojimo galimybės sukūrus 
virtualią biblioteką



Ačiū už dėmesį

Irena Bartašienė


	Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje parengti nacionalinės bibliografijos leidiniai
	Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. 19... D.1
	Nacionalinės bibliografijos leidiniai
	Aprašyti periodiniai leidiniai
	Publikacijos
	Autoriai
	Slapyvardžiai ir jų atskleidimas  �
	Slapyvardžiai ir jų atskleidimas �
	Slapyvardžiai ir jų atskleidimas
	Slapyvardžiai ir jų atskleidimas
	Anoniminių kūrinių autoriai
	Bibliografiniai įrašai
	Pagalbinės rodyklės
	Vietovardžiai
	LIBIS katalogavimo programos taikymas 
	Autoritetinių įrašų sudarymas
	Leidinių paskirtis ir reikšmė�
	Ačiū už dėmesį

