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Aukcionas
2008 m. lapkričio 12 d. (trečiadienis) 18:00 
Vilniaus Rotušėje
(Didžioji g. 31, Vilnius) 
 
Aukciono ekspozicija
Lapkričio 10 d.: 11:00 – 16:00 val.
Lapkričio 11 d.: 9:00 – 16:00 val.
Lapkričio 12 d.: 9:00 – 15:00 val.

Meno rinkos agentūros aukcionas Nr. 5

Knygos 
Žemėlapiai 
Istorinė grafi ka 
Fotografi ja 
Filokartija...
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Malonu ir vėl jus pasveikinti bei pristatyti jau 5-ojo aukciono 
 katalogą. Šis aukcionas ypatingas. Nors tai yra 5-asis Meno 

 rinkos agentūros rengiamas aukcionas (pirmasis įvyko 2007 m.  rugsėjo 
14 d.), bet drauge – lyg ir pirmasis, dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, 
mes „pakrikštijome“ aukcioną, suteikėme jam  vardą – nuo šiol Meno 
rinkos agentūros rengiami aukcionai vadinsis  paprastai ir trumpai: 
 Vilniaus aukcionais. Visų antra,  žengiame žingsnį specializuotų 
 aukcionų link: šis yra skirtas  knygoms,  žemėlapiams ir susijusiems 
objektams. Nežiūrint Lietuvos meno rinkos mažumo, manau, kad 
ateityje specializuotų aukcionų  galėsime pasiūlyti ir daugiau. O tuo 
tarpu siūlau prisiminti, kad 2008 m. yra Knygos skaitymo metai. 
Senos antikvarinės knygos paliečia žmogų visais lygmenimis: tiek 
 intelektualiniu, tiek estetiniu, tiek netgi fi ziniu - jos sunkios, dažnai 
nepatogios ir didelės,  popierius rupus ir užmezgantis dialogą su jį 
liečiančiais pirštais, o senų knygų kvapas apskritai yra nenusakomas... 
Skaitykite,  investuokite, kolekcionuokite, bet svarbiausia – mėgaukitės 
tuo, ką darot. 

Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė
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Bažnytiniai tekstai

1 Missale Romanum
Belgija, Mechliniæ, H.Dessain, 1934, 38+768+216+4+44 psl.
Originalus reljefi nis odinis įrišimas. Bendra būklė gera, viršelis 
šiek tiek pažeistas.
Knygoje paliktas rankų darbo žymeklis, kai kurie puslapiai su 
odiniais skirtukais. 
450 Lt

2 Naujas Istatimas Jezaus Christaus... Lietuwiszku ležuwiu iszgulditas par ...kunigaykszti Giedraiti... 
(Naujasis Testamentas)
Vilnius, 1816, 388 + 398-as psl. 
Originalus Piotro Pozniako odos 1817 m. įrišimas su ornamentu ir Rusijos Biblijos draugijos superekslibriu 
(Towarzystwa Rossyyskiego biblyinego). 
720 Lt

3 Книги св. Апостолов 
Bažnytinė slavų k., folio, su graviūruotom vario užsklandom su Biblijos 
 scenom. Zomšos įrišimas su rest. heraldiniais superekslibrisais. Sidabruotame 
rankų darbo kaltiniame apkauste, kurio priekinė dalis su šv. Petro ir Povilo 
fi gūromis (turi defektą – priekyje stinga ovalinių šv. Apaštalų portretų), o 
užpakalinėje pusėje – kaltinis bareljefas su 
Jėzaus Kristaus fi gūra ir gausiais ornamentais, 
nugarėlė taip pat su kaltiniais ornamentais. 
37000 Lt
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Reti spaudiniai (iki XIX a.)

4 Paulius Oderbornas
De Russorum religione, ritibus, nuptiarum, funerum, victu, vestitu, etc. Et Tartorum reliogione ac 
moribus vera et luculenta narratio, ad Davidem Chytraeum recens scripta. Alia eiusdem argumen-
ti de religione et sacrificiis veterum Borussorum. 
Ad CL. V. Georgium Sabinum [ Joh. Meletii] olim missa. Excudebat Stephanus Myliander. Anno 
M.D.LXXXII [1582], [35] p.  Pasaulio bibliotekose žinoma 11 egz., Lietuvoje nežinoma. 
Bibliografija: Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas: XV - XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas. – 
Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, aprašo Nr.198.
4900 Lt

5 Georgio Manzelio
Jesus Sprachs. Das Haus-Zucht und Lehr-Buch.
Mitau, 1685, 80 psl. (Nr. 47 Latvijos senųjų knygų registre) + pabaigoje įrištas 35 psl. katekizmas 
latvių k. (nenurodytas registre). Su restauruotais originalaus įrišimo fragmentais. 
1900 Lt

6 Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière 
Histoire D‘Auguste II. Roi de Pologne, Electeur de Saxe. &c. &c. &c. Par Mr. D.L.M. T.I-II
Londonas, 1739, 256 + 256 psl.  Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière (1683-1746) -  prancūzų 
istorikas ir istorinių veikalų kompiliatorius.  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
 Augusto II (Sakso) gyvenimo ir veiklos istorija. 
500 Lt

7 Caspar Erhard
Christliches Hausbuch, oder das grosse Leben Christi... beschrieben von Casparo Erhard
Augsburgas, 1785. T.I: 552 psl.; T.II: 780 psl.; epilogas: 248 psl.
Su medžio graviūrų atspaudais religine tematika. Restauruotas odos įrišimas su herald.  superekslibrisu 
bei gotikiniu užsegimu. Ankstesnio savininko įgyta  Gumbynėje 1956 (iš Mažosios Lietuvos 
kultūrinio palikimo). 
1000 Lt
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8 August Ludewig Schlözer
Geschichte von Littauen, als einem eigenen Grossfurstenthume bis zum 1569. Gebhardt, Albrecht 
Ludewig: Geschichte von Liefland, Estland, Kurland und Semgallen. - Schlözer, August Ludewig; 
Gebhardt, Albrecht Ludewig: Vorrtsetzung der Algemeinen Welthistorie Durch eine Gesellschaft 
von Gelehrten in Teutschland und Engeland ausgefertiget. 
Halle, Johann Jacob Gebauer, 1785, XXVI, 544 psl. 
Su Beyel graviūra frontispise.
4600 Lt

9 Anonimas
Anecdotes intéressantes et secrètes de la cour de Russie... publiées par un Voyageur qui a séjourné 
treize ans en Russie
Londonas-Paryžius, chez Buissin, 1792. T. VI. 281 psl. 
Rusijos rūmų anekdotai – ano meto aukštuomenės kronika. Šiuolaikinis odos įrišimas. 
220 Lt

10 Kajetonas Nagurskis
Geografia krotka na lekcye podzielona dla nauki mlodzi przez L.P.Lenglep du Fresnoy po fran-
cuzku napisana a przez J.P. Kajetana Nagurskiego Podkomorzyca Ksiestwa Zmudzkiego a teraz 
Chorązego Powiata Szawelskiego na język oyczysty przelozona. 
Vilnius, 1795, 266 psl. 
Originalūs viršeliai, antraštinis puslapis restauruotas, konvoliutas - įrišta kartu su neidentifikuotu, be 
antraštinio puslapio, aritmetikos vadovėliu iš to paties laikotarpio (224 psl.). 
Kajetonas Nagurskis - Žemaitijos kunigaikštystės pakamaris ir Šiaulių pavieto vėliavininkas buvo pas-
kutinysis Kurtuvėnų dvare rezidavusios Nagurskių giminės atstovas. Jam mirus (1802) našlė – daini-
ninkė iš Venecijos Marija de Neri ištekėjo už kunigaikščio kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio. 
Būklė : restauruotinas.
500 Lt
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Knygos XIX a.

11 Beleze G.
L’histoire Sainte mise à la portée des enfants
Paryžius, Jules Delalain et Fils, 1868, 344 psl. + senas Šv. Žemės žemėlapis
Su būsimojo caro Nikolajaus II ekslibrisu.
Juodos odos ir kaustytos bronzos dekoratyvus juvelyrikos knygos apdaras su sagtim.  
2700 Lt

12 Vigée le Brun
Souvenirs de madame Vigée le Brun 
Paryžius, Charpentier et Cie, 1869. 
I T.: 366 psl.; II T.: 380 psl. 
Abi knygos su Didžiojo Rusijos kunigaikščio Vladimiro Aleksandrovičiaus (imperatoriaus Aleksandro 
II sūnaus) ekslibrisais.
Moters dailininkės, rokoko stilistikos atstovės, daug keliavusios po Europą ir Rusiją, atsiminimuose 
pateikiama plati to meto aukštuomenės gyvenimo ir politinių įvykių apžvalga, menininko būties ir 
buities refleksija.
1400 Lt

13 Léonard Chodzko (red.)
La Pologne. Scenes historiques, monuments etc.... 
Paryžius, leidėjas Ignace-Stanislas Grabowski, spaudė Imprimerie 
de Decourchant, 1835-6. T. I. 480 psl. Su įrištu Lenkijos karalystės 
žemėlapiu. 65 plieno graviūros (kelios su defektais), iš jų 8 susijusios su 
Lietuva (Kauno, Trakų vaizdai, Barbora Radvilaitė, Mindaugo karūna-
vimas, Gedimino įžengimas į Kijevą ir kt.). Blokas apipjaustytas. 2-as 
titulinis puslapis įrištas knygos pabaigoje prieš turinį. Odinis įrišimas 
su restauruotu heraldiniu superekslibriu.
1500 Lt
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14 Alexandre Dumas
Impressions de voyage en Russie etc. 
Paryžius, 1858. I-V tomai (vienoje knygoje), 800 psl.
Originalus įrišimas su superekslibriu, odos nugarėlė. 
Platus kelionių po Rusijos imperiją aprašymas, minimi Lietuvos kunigaikščiai Algirdas, Jogaila ir 
Gediminas, vietovės. 
280 Lt

15 Edouard Duprat
La Russie. Histoire, description, mœurs, coutumes, gouvernement
Limožas, Marc Barbou & Cie, 1893, 336 psl. 
Originalus secesinis ornamentuotas įrišimas, daug graviūruotų 
 įliustracijų.
Rusijos istorija, karai, papročiai, karališkosios dinastijos. VI skyrius 
 skirtas Lietuvos rolei Rusijos imperijos istorijoje.
850 Lt

16 Joachim Lelewel 
Géographie du Moyen Age 
Briuselis, J.H.Dehou tipografija, 1852, III-IV tomai (Slavia, Dalmatia, 
Rusia, Polonia, Skandinavia), 220 psl. 
Konvoliute – “Épilogue (Inde, Chine)” bei “Examen Géographique des courses et de la description de 
Benjamin de Tudèle (1160-1175)”. 1857, 112 psl.+ 308 psl.
Su  Lelevelio pieštų Grenlandijos, Estijos ir kt. žemėlapių litografijomis. 
Ekslibrisas: Ioseph Ignati Graf zu Welsperg
700 Lt
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17 Joachim Lelewel 
Narody na ziemiach slawianskich
Briuselis - Paryžius, 1854, 820 psl.
6 grav. žemėlapiai, 4 dalių lentelės, tekste 2 didelės lentelės. Įrišimas kartoninis su odos nugarėle, 
įžiūrimas Dviejų šalių Respublikos spaudas. 
Ekslibrisai: A. Kaczmareko, M. Werweczko, D. Babkausko. 
Lelevelis, buvęs Vilniaus universiteto profesorius, po 1831 m. sukilimo pasitraukęs į Paryžių ir Sorbo-
noje įkūręs Slavistikos katedrą, pateikia daug unikalios faktinės medžiagos apie baltų ir slavų genčių 
evoliuciją. 
900 Lt.

18 Litwa pod względem starožytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów skreślona, przez Ludwika z 
Pokiewia
Vilnius, 1846, 390 psl.
Aprašoma lietuvių mitologija, papročiai ir kt. 
420 Lt

19 Alexandr Zdanowicz
Rys chronologiczno-historyczny Państw Nowozytnych od V wieku do dziś dnia
Vilnius, J. Zawadzkiego, 1860,  624 ps.+14 akv. spalv. žemėl. + 40 genealoginių lentelių.
Retas pilnas leidinys. 
Europos ir kai kurių Azijos šalių, taip pat reikšmingiausių karų (tame tarpe kryžiaus žygių) istorija.
700 Lt

20 Feliks Bernatowicz 
Pojata, corka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku: Romans historyczny
 T.I-IV. Vilnius, Jozef Zawadzki, 1839. 256 + 244 + 242 + 240 psl.
F. Bernatowicziaus „Pajauta, Lizdeikos duktė, arba Lietuviai XIV amžiuje“ - pirmasis lietuviškos 
tematikos skotiško stiliaus  istorinis romanas (1826). 
990 Lt
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21 Jan Czeczot [ Jonas Čečiotas, Ян Чeчот] 
Pieśni ziemianina przez tłumacza Piosnek wieśniaczych znad Niemna i Dźwiny
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1846, 60 psl.
Bibliografija: R. Griškaitė. Jonas Čečiotas // Jan Czeczot. Spiewki o dawnych litwinach do roku 1434. 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994, p. 206—281. 
80 Lt

22 Stanislaw Bonifacy Jundzill
Początki botaniki
Vilnius, 1829. 154 psl. + 17 graviūrų. 
VU profesoriaus, Vilniaus botanikos sodo įkūrėjo  S.B.Jundzilo “Botanikos” vadovėlis su Vilniaus 
universiteto litografijoje spaustomis iliustracijomis. 
450 Lt

23 Stanislaw Bonifacy Jundzill
Zoologia krotko zebrana. Czesc pierwsza. Zwierzęta ssące. 
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1829, 268 psl.
300 Lt

24 Кавказ. Справочная книга составленная старожилом съ приложением карты Кавказ. края. 
Tibilisis, И.Мартиросян, 1888, 411 + IV + III psl. + sulankstomas žemėlapis. 
275 Lt

25 Kazimierz Lapczynski
Wycieczka na Litwę i nad Baltyk
Varšuva, J.Berger, 1881, 59 psl. 
80 Lt
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26 Jozef Lukaszewicz
Zaklady naukowe w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasow az do 
roku 1794
Poznanė, J.K.Źupanski, 1851, 355 psl.
150 Lt

27 Aleksander Polujanski
Wędrówki po Gubernji Augustowskiej w celu naukowym odbyte
Varšuva, Drukarnia gazety Codziennej, 1859, 450 + IV psl.
Detalus Suvalkijos aprašymas, retas Lenkijos karalystės miškų žemėlapis. 
950 Lt

28 Liudvikas - Syrokomla Władysław Kondratovičius
Dziejopisowie krajowi
Jedrzeja Maksymiliana Fredro Dzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezyuszem krolem pols-
kim a potem francuzkim. Przelozyl z lacinskiego zyciorysem i objasnieniami uzupelnil Wladyslaw 
Syrokomla. I-XI, 1-155. Leonarda Goreckiego szlachcica polskiego Opisanie wojny Iwona hospodara 
Woloskiego z Selimem II Cesarzem tureckim, toczonej w roku 1574. Przelozyl z lacinskiego zyciory-
sem i objasnieniami uzupelnil Wladyslaw Syrokomla. I-VI, 1-44. Jana Lasickiego historya wtargnienia 
polakow na Woloszczyznę z Bogdanem wojewodą, (po ktorym nastąpil Iwon), i porazce turkow pod 
dowodztwem Mikolaja Mieleckiego i Mikolaja Sieniawskiego roku 1573. Przelozyl z lacinskiego zy-
ciorysem i objasnieniami uzupelnil Wladyslaw Syrokomla.I-X, 1-25. - Petersburg i Mohylew, Nakla-
dem Boleslawa Maurycego Wolffa, 1855. 
Liudvikas Vladislovas Kondratovičius (1823-1862), žinomas Vladislovo Sirokomlės literatūriniu 
slapyvardžiu, buvo gerai susipažinęs su Lietuvos kultūra, istorija ir tai perteikė savo kūriniuose lenkų 
kalba, iš kurių mokėsi Jonas Basanavičius, Vincas Pietaris, Jonas Kriaučiūnas ir kt. būsimieji lietu-
vių šviesuoliai. 1862 rugsėjo 18 d. laidojant V.Sirokomlę Vilniuje Rasų kapinėse, lietuvių literatas 
J.Daukša savo kalboje Vladislovą Kondratovičių pavadino lietuvių poetu, priklausiusiu lenkų kultūrai 
ir artimiausiu Lietuvai po A.Mickevičiaus.
300 Lt
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29 Jan Sniadecki
Pisma rozmaite
Tom I. Zywoty uczonych polakow. Wydanie drugie. Zywot Hugona Kollataia 
1-144. O Koperniku 145-307. Zywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego 
Poczobuta 309-357.
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1818, VIII + 358 psl. 
180 Lt

30 Szacfaier Walenty
Nowa jeografiia powszechna, zawieraiąca opisanie stanu politycznego pięciu częsci swiata, podlug 
ostatnich traktatow i odmian uloźona ... 
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1824, 818 psl. 
Būklė: viršelis restauruotinas.
250 Lt

31 Adam Honory Kirkor
Черты изе историй и жизни Литовского народа
Vilnius, 1854, 149 psl. 
Tituliniame puslapyje Vincento Dmochowskio spalvota 
litografija su stilizuotais Žygimanto Augusto ir Barboros 
Radvilaitės atvaizdais, atspausta Paryžiuje, Lemercier.
2500 Lt

32 Juozapas Želvavičius 
Gesmes, arba Poezja / kunigo Józapo Żelvovicz. Pirma 
dalis, Ape Seną Zokaną. 
Vilnuoje, Spaustuvije Juzupa Zawadzkie, 1858, 154 psl. 
90 Lt
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33 Konvoliutas iš 4 knygų
I: Nekałtibē ir gražibe tos snatos
Vilnius, Jůzapa Zawadzkia spaustuvė, 1861, 45 psl.
II: Dangiszkas paraminimas dēl žmoniu
Vilnius, Jůzapa Zawadzkia spaustuvė, 1861, 140 psl.
III: Istorija szweta Senoje istatima. Nu sutwierima pasaules...
Vilnius, Jůzapa Zawadzkia spaustuvė, 1860, 278 psl.
IV: Apie buwimą Diewo
Vilnius, Jůzapa Zawadzkia spaustuvė, 1860, 32 psl.
Konvoliuto būklė prasta.
390 Lt

34 Karoline Schmidt
Rankraštis – Atminimų sąsiuvinys
1858, 56 psl., 1 nuotrauka, 2 graviūros, 2 piešiniai, 
džiovintos gėlės.
Būklė: reikalinga restauracija.
XIX a. panelės atminimų sąsiuvinys su rankraštinėm 
draugių dedikacijom vokiečių kalba.
380 Lt

Knygos XX a.

35 Lietuwiszkų wardų klėtele
su 15000 wardų: Lietuwių, kiemų, upjų, gywūnų, želmenų, metolų; žmogus, žodynėlis ...
Surinko 1888–1894 m. ir išleido W. Kalwaitis. 
Tilžė, Otto v. Mauderodė, 1910 VIII, 117 psl.
1200 Lt
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36 John Grand-Carteret
Le Décolleté et le Retroussé: quatre siècles de gauloiserie (1500-1870)
Paryžius, E. Bernard & Cie imprimeurs.
Būklė: reikalingas naujas įrišimas
4 amžių kurtuazijos istorija su gausiomis erotinio pobūdžio  iliustracijomis.
420 Lt

37 Albumas Vytauto Didžiojo mirties  500 metų sukaktuvėms paminėti 
Kaunas, Spindulio spaustuvė, 1933, 474 psl. 
Titulinis puslapis spalvintas, yra Lazausko braižytas žemėlapis, spalvota 
Vytauto Didžiojo porteto, tapyto Jono Mackevičiaus, reprodukcija. 
Originalus įrišimas.
3500 Lt

38 Lietuvių Kryžiai. Croix Lihuaniennes
Vilnius, J.Zavadzkio spaustuvė, 1912. 
Surinko Antanas Jaroševičius, įžangą parašė d-ras J.Basanavičius, vinjetes 
iš tautinių motivų sutaisė A.Žmuidzinavičius. 
Dvikalbis lietuvių-prancūzų leidimas su 80 iliustracijų. Originalus 
minkštas viršelis.
Būklė gera.
700 Lt

39 Vincas Kudirka
Raštai I – VI (įrišta į 3 knygas)
Tilžė, spaudė v. Mauderodė, išleido Tėvynės mylėtojų draugystė, Nr. 16, 1909.
I knyga (I, II tomai): 233 + 383 psl.
II knyga (III, IV tomai):  254 + 318 psl.
III knyga (V, VI tomai): 256 + 402 psl.
Surinko ir spaudai parengė Juozas Gabrys, iliustracijos E.Loevy, vignetas piešė A.Braks. 
Būklė labai gera.
1300 Lt
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40 Iš gyvenimo vėlių bei velnių
Surinko J.Basanavičius. 
Kaunas, 1928, 387 psl.
Būklė labai gera.
420 Lt

41 Lietuviškos pasakos yvairios
Surinko J.Basanavičius. 
1-4 d. Įrišta 2 tomuose. Išleista Kaune, 1928. 
Būklė labai gera. 
860 Lt

42 Vilnius 1323-1923
Kaunas-Vilnius, „Švyturio“ bendrovės leidinys, išleistas Otto 
Elsner‘io spaustuvėje Berlyne, 1923, 63 psl. teksto + 65 psl. 
albumas, pabaigoje 2 atlenkiami Vilniaus miesto žemėlapiai. 
Reprodukuota iš J.Bulhako ir S.Fleury‘io fotografijų, senų 
litografijų ir Smuglevičiaus piešinių (tarp jų - 6 spalvotos 
reprodukcijos). 
Įrišimas: oda, kartonas. Įspaudams ir puošybai naudota aukso 
folija.
2200 Lt

43 Jonas ir Adolfas Mekai
Trys broliai ir kitos pasakos
Vysbadenas, leidykla “Giedra”, 1946, 54 psl. Dail. V. Adamkevičius.
Su autorių autografais 3 vietose, autorinis įrišimas.
600 Lt 
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44 Juozas Tysliava
Coupe de vents
Paryžius, Ceux qui Viennent, 1926, 49 psl. Minkštas įrišimas.
Oskaro Milošo įvadas. 
Autoriaus portretas, atliktas ir signuotas dailininko Fudzitos (sign.: Foujita 1926 Paris 30/30). 
Su Fudzitos ir Tysliavos autografais. 
1500 Lt

45 Lithuania. Country and Nation I-III
Miunchenas, leidėjas T.J.Vizgirda, 1948
I: Adolfas Šapoka
Lithuania through the ages
62 psl., 200 il.
Piešiniai ir žemėlapiai E. Krasausko, F. Lang ir F. Wittlinger. 
II: Tadas J.Vizgirda
Vilnius: The capital of Lithuania
62 psl., 105 il. 
III: Jurgis Baltrušaitis
Lithuanian Folk Art 
80 psl., 256 il.
Piešiniai A.Jaroševičiaus, E.Krasausko, A.Rūkštelės ir F.Wittlinger.
1100 Lt

46 Czeslaw Milosz
Epochos sąmoningumo poezija
Buenos Airės, išleido Literatūros lankai, 1955, 93 psl., tir. 300 egz.
Yra autoriaus nuotrauka, daryta Marc Foucault.
290 Lt

47 Edward Bignon
Polska w r. 1811 i 1813. Wspomnienia dyplomaty
Vilnius, Kurjer Litewski, 1913, T.I-II, 1-166 + 1-172 psl., 23 il. 
120 Lt
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48 К.В Бируля
Краткий географический, естественно-исторический и экономический обзор Ковенской губернии
Panevėžys, З.А.Лурье, 1909, 40 psl.
100 Lt

49 J.Czarnecki
Wilno w dziejach ksiazki polskiej
W rocznice ustanowienia Akademji Wilenskiej.
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1928, 24 psl., egz. 418/510. 
60 Lt

50 Mikolaj Dzikowski
Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej Stefana Batorego w Wilnie, ze szczególnym 
uwzglednieniem zbiorów Joachima Lelewela oraz map Polski opracowany w latach 1935-1939
Vilnius, Biblioteka Uniwersytetu St.Batorego, 1940, 676 psl.
Dėl prasidėjusio karo knyga nebuvo išleista, dalis tiražo buvo išspausdinta, tačiau neatspausdintas 
titulis puslapis, neįrišta, neuždėti viršeliai. Spaustuvę užėmus rusams, visi leidiniai buvo konfiskuoti ir 
sunaikinti. Išliko keliolika [keliasdešimt] egzempliorių. Bibliografinė retenybė, cituojama ir nurodoma 
visų rimtesnių kartografijos tyrinėjimų bibliografijose. 
1500 Lt

51 Adofs Ers
Lietuva. Celojuma iespaidi un piezimes
Ryga, Valters un Rapa izdevums, 1935, 192 psl. 
Iliustruota monografija [vadovėlis?] latvių kalba, pristatanti Lietuvą. 
50 Lt

52 Illustrowany krotki praktyczny przewodnik po Wilnie
Vilnius, Ksiegarnia Sw.Wojciecha, 16 psl. 
60 Lt
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53 V. Ruzgas
Gamtos rinkinių gimimas 
Kaunas, Spaudė Akc. “Ryto“ b-vė Klaipėdoje,  1927, 274 psl.
Mineralų, augalų, drugelių, vabzdžių rinkimas, tvarkymas, žuvų, gyvūnų skrodimas, iškamšos.
100 Lt

54 Progreso meteoras
Lietuvos intiligentiją kaltinamasis aktas
Kaunas, Br. Gurvičių spaustuvė, 1927, 22 psl. 
Yra nesupjaustytų lapų.
200 Lt
Ištrauka: “Lietuvos inteligentiją kaltinamasis aktas Lietuvos inteligentija kaltinama tuo: kad ji yra 
apsnūdusi, surambėjusi, neprogresuojanti; kad ji tuo apsnūdimu, surambėjimu nepildo savo tiesioginės 
pareigos: netarnauja žmonijos progresui, neigia progresą, tuo pat smerkdama save merdėjimo 
nirvanon, pelėjimo urvan.”

55 Stanislaw Jarocki
Okolice Wilna. Przewodnik turystyczny
Vilnius, J. Zawadzki, 1925, 80 psl. 
100 Lt

56 Aleksander Łętowski
Pamiątka z Wilna. Ulozyl Ogonczyk
Vilnius, Grabowski,  drukarnia Marka Latovra, [1927], 39 psl. 
80 Lt

57 Kostas Radziulis
Lietuvos Atgimimo patriarcho D-ro Jono Basanavičiaus gyvenimo vaizdų albumas su biografija
Kaunas, Šviesa, 1937, 80 psl. 
85 Lt
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58 J. Schiekopp
Gramatyka Litewska poczatkowa. Przelozona z niemieckiego i opracowana przez J.Januszkiewicza 
i A.Maciejewskiego
Krokuva, A.Maciejewski, 1902, 104 psl. 
150 Lt

59 Antoine Viscont
La Lituanie religieuse
Paryžius, G. Grès & Clé /Ženeva, Edition Atar, [1919], 350 psl. 
80 Lt

60 XXVII knygos mėgėjų metraštis I
Kaunas, Spindulys, 1933, 171 psl., egz. 181/312. 
250 Lt

61 Vertybiniai popieriai Lietuvoje. Akcijos ir lakštai. 1872-1940
Vilnius, Lietuvos bankas, 2001, 272 psl., 400 egz., 236 spalvotos iliustracijos.
Leidinyje pateikiami vertybiniai popieriai - akcijos ir lakštai (paskolos lakštai, 
obligacijos, bonai, pasižadėjimo ir įkaito (arba hipotekos) lakštai - bei kiti jiems 
artimi turtinės teisės dokumentai. Leidinio chronologija apima laikotarpį nuo 
1872 m., kai įsteigiama pirmoji akcinė bendrovė Vilniuje - Žemės bankas, iki 
1940 m., kai TSRS okupuoja Lietuvą ir nacionalizuojamos visos kredi-
to įstaigos, pramonės, prekybos ir kitos įmonės. Leidinyje apžvelgiami 
apie du šimtai įvairių vertybinių popierių iš Lietuvos banko muziejaus, 
Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinio M. K.  Čiurlionio mu-
ziejaus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Trakų  istorijos muzie-
jaus, Šiaulių “Aušros” muziejaus rinkinių, taip pat privačių Aleksandro 
Kubilo ir Virgilijaus Poviliūno kolekcijų.
Detali informacija Lietuvos Banko tinklapyje: http://www.lb.lt/lt/mu-
ziejus/leidiniai.html
500 Lt
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62 Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai I, antroji laida
Kaunas, Studijų biuro leidykla, 1942, 310 psl.
Viršelio būklė patenkinama.
640 Lt

63 Lietuvos užsienio prekyba 1931 m.
Lietuvių ir prancūzų kalbomis.
Lietuvos Respublika, Centralinis Statistikos Biuras, 448 psl. 
Įrišimas saviveikliškai restauruotas.
Importo – eksporto duomenys, kaip Lietuva prekiavo didžiosios Pasaulinės krizės metais.
200 Lt

64 A. Боґданов
Кратткій курсъ зкономической науки
Maskva, 1906, 288 psl.
Su autografu: Jurgis Plisonas.
Nuo pirmykščio gentinio komunizmo iki pramoninio kapitalizmo.
130 Lt

65 A.Maceina
Socijalinis teisingumas (kapitalizmo žlugimas ir naujos santvarkos socijaliniai principai)
Kaunas, Sakalas, 1938, 247 psl.
Yra nepjaustytų lapų. Pirmajam viršeliui reikia nedidelės reatauracijos. Trūksta trečiojo/ketvirtojo 
viršelio. 
100 Lt

66 A.Maceina
Buržuazijos žlugimas
Kaunas, Sakalas, 1940, 206 psl.
70 Lt
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Enciklopedijos

67 Louys Morery (aut., red.)
Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane... 
T. I : 1702, Amsterdamas: La Haye, 523 psl. (raidės A-B) + 572 psl. (raidės C-F). Su 
tituline vario graviūra (O.Ellinger, G.r.Gouwen). Su restauruotu odos įri-
šimu, kuriame inkorporuoti senojo įrišimo fragmentai, bei kaltinėmis vario 
sagtimis. 
T.II : 1702, Amsterdamas: La Haye, 1263 psl. (raidės G-Z), iš kurių p.1-40 
ir p.1221-1263 yra reprodukuoti. Su restauruotu odos įrišimu, supereks-
librisu ir kaltinėmis vario sagtimis. P.430-431 – detalus Lietuvos istorijos 
ir kunigaikščių aprašymas; p.937-940 – Lenkijos karalystės aprašymas su 
karalių dinastijomis;  p.356 ir kt. - informacija apie Jogailą, p.356-8 – karalių 
Vladislavų geneologijų aprašymai. 
7300 Lt

68 Propylaen Weltgeschichte 
Berlynas, 1931-1933. 1-10 tomas. Būklė labai gera.
Išsami vokiečių leista pasaulinės istorijos enciklopedija, apimanti 
laikotarpį nuo 3000 m. pr. Kr. iki kaizerinės Vokietijos.  
3600 Lt

69 Bostono Lietuvių enciklopedija
35 tomai + 36, 37 (papildymai), vyr. red. V. Biržiška 
ir kt.
Bostonas, Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953-
1985. Būklė labai gera.
4600 Lt
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70 B. Kviklys
Lietuvos bažnyčios
Čikaga, M. Morkūno spaustuvė, 9-tas dešimtmetis. I-VI T. (7 knygose). 
Būklė labai gera.
2600 Lt

Iliustruotos knygos

71 Antonini Carlo, Spampani Giambattista 
Smuglewicz Franciscus: Il Vignola illustrato. Proposto 
da Giambattista Spampani, e Carlo Antonini studenti 
d’architettura. Dedicato alla Santità di Clemente XIV
Roma, Stamp. di Marco Pagliarini, 1770, (12), 58, XXVIII. 
1770 m. Romos Šv. Luko akademijos architektūros stu-
dentai Carlo Antonini ir Giambattista Spampani parašė 
studiją apie žymaus XVI a. architekto Giacomo Barozzi 
da Vignola (1507-1573) gyvenimą ir kūrybą. Darbas buvo išleistas atskira, pilnai pergamentu įrišta 
puošnia knyga, priskiriama „Luxury“ kategorijai. Knygoje yra 55 iliustracijos priede, kuriose pavaiz-
duoti Barozzi darbai ar jų detalės. Jau tuo metu architektūros klasika tapęs veikalas buvo papildytas 
Barozzi biografi ja ir šio architekto statinių detalių piešiniais, kurių nebuvo ankstesniuose šio veikalo 
leidimuose. Knygoje yra 3 graviūros (popiežiaus Klemenso XIV portretas, alegorija priešlapyje (fron-
tispise) ir maža graviūra tekste, kurių autoriumi pasirašė “Franciscus Smuglewicz Polonus”. Visose 
kitose iliustracijose nurodytos tik graverių pavardės (Antonini/Spampani sculpsit), o titulinio pusla-
pio iliustracija nesignuota. Su šiais menininkais P.Smuglevičius bendradarbiavo ir kituose projektuose 
Italijoje, o G.Spampanis vėliau buvo atvykęs į Vilnių, kur rekonstravo ir išpuošė Šv.Kazimiero koplyčią 
Vilniaus Katedroje bei įrengė reprezentacinę Baltąją salę Vilniaus Universitete. Ši knyga yra pirmoji ir 
vienintelė žinoma publikacija, kurioje buvo panaudoti originalūs P.Smuglevičiaus savo vardu pasirašyti 
darbai jam gyvenant Romoje, o iki tol visus darbus dailininkas pasirašinėjo slapyvardžiu. Knyga buvo 
išleista labai mažu tiražu ir ne visos didžiausios pasaulio bibliotekos ją turi. Lenkijoje yra žinomi 3 egz. 
Lietuvoje žinomas vienintelis šios knygos egzempliorius.  
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Pranciškus Smuglevičius (1745 – 1807) gimė ir iki 1765 m. gyveno Varšuvoje, 1765-1785 – Romoje, 
vėliau iki mirties 1807 m. – Vilniuje. Piešimo ir graviravimo mokė tėvas, po to privačiai mokėsi pas 
Simoną Čechavičių, 1765-1772 studijavo Šv. Luko dailės akademijoje Romoje. Nuo 1797 m. Vil-
niaus universiteto Piešimo ir tapybos katedros vadovas, „vilnietiškos tapybos mokyklos“ pradininkas. 
Smuglevičiaus darbų turi Vatikano, Luvro, San Francisco, Varšuvos, Krokuvos, Poznanės, Lietuvos 
nacionaliniai dailės muziejai. 
20 000 Lt

72 J. Ebers
Egipto
2 tomai, ispanų klb.  
Barselona, Espasa y Compania. 
I tomas: 408 psl., ketvirtas viršelis defektuotas.
II tomas (Edicion monumental): 438 psl. 
Abu tomai gausiai iliustruoti. In folio. Įriši-
mas: pusiau odos, marokeno, įspaustas auksinis 
ornamentas. Ant nugarėlės knygrišio pavardė ir 
miestas: Domenech Barcelona.
3300 Lt

73 L. Lętowski
Katedra Krakowska na Wawelu
Krokuva, „Czasu“, 1859, 104 psl., 17 spalvotų F. 
Stroobanto litografi jų, spaustų Briuselyje. In folio.
Viršelis originalus, šiek tiek restauruotas.
5200 Lt

74 Vladislovas Sirokomlė
Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego 
opowiadane. Illustrowal E[lvyro] M[ichal] Andriolli
Varšuva, Jozef Ungarn, 1880, 112 psl.
Medžio raižiniai, auksavimas. 
1300 Lt
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75 Wladislaw Zahorski
Podania i legendy Wilenskie
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1925
Stanislaw Matusiak (1895-1945) viršelis ir iliustracijos (medžio raižiniai).
350 Lt

76 Jozef Wierzynski
Ruszczyc Ferdynand: Wspomnienia wielkich dni 1410-1910
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1911, 30 psl. 
80 Lt

77 Н.Л. Окунев
Памятники русского искусства Московской зпохи
Sankt Peterburgas, Я.Башмаков, 1913, 11 psl., 19 il. 
90 Lt

78 Б.А. Леман
Чурлянисъ
Sank Peterburgas, H.Й.Бутковскa, 1912, 28 psl. + 25 
reprodukcijos (tarp jų Čiurlionio portretas ir 3 spalvotos 
reprodukcijos).
Pirmoji knyga apie M.K.Čiurlionį. Su privačia 1916 m. 
dedikacija.
Būklė gera.
570 Lt

79 V Rudens dailės parodos katalogas. Individualistų sekcija 
Kaunas, „Vaizdo spaustuvė, 1939, 11 psl. + 16 nespalvotų reprodukcijų.
Parodą rengė Lietuvos dailininkų sąjunga, ji įvyko 1939 m. lapkričio 19 – gruodžio 5 dienomis Vytau-
to Didžiojo kultūros muziejuje, Kaune. 
80 Lt
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80 Lithuanian art in exile
Iš serijos “Lithuania. Country and nation X”, Lietuvių meno parodų komiteto užsakymu JAV.
Miunchenas, Muenchner Graphische Kunstantalten, 1948, gausiai iliustruota. Originalus įrišimas.
210 Lt

81 Aleksis Rannit 
V.K.Jonynas
Badenas, Arts et sciences Baden, 1947, 93 psl.
Medžio raižinių albumas. Tekstas lietuvių, prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis.
Viršelis autentiškas, reikalinga nedidelė restauracija.
390 Lt

82 Kazys Binkis
Dainos. Žmonių poezijos antologija
Dailininkas Kazys Šimonis.
Šiauliai,  „Kultūros“ b-vė, 1922, 194 psl.
Būklė patenkinama.
250 Lt

83 Vytė Nemunėlis [Bernardas Brazdžionis]
Mažoji abėcėlė
Iliustravo A.Vaičaitis
Vilnius - Tübingen, Patria, 1946, 32 psl. 
50 Lt

84 Antanas Baranauskas
Anykščių šilelis
Iliustravo Pranas Lapė
New York, „Orion“ Press, 1961, 88 psl.
Ekslibrisas Irenos Kairytės.
210 Lt
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85 Gražina Krivickienė
Petravičius Viktoras: Dainos Vieux-Chants Lituaniens
Fraiburgas, Erwin Burda, 1948, 160 psl.
Viktoro Petravičiaus lino raižiniai. 
200 Lt

Periodika

86 Московские въдомости. Во Вторникъ Августа 4 дня 1769 года 
Nr. 62. 8 psl. 
50 Lt

87 Dziennik Wilenski
1829, Nr. 12
Vilnius, A.Marcinowski,  411-584 psl. 
Bibliografija: Aldona Prašmantaitė: Dziennik Wileński“ (1805–1830) kaip mokslo istorijos šaltinis, Iš 
Lietuvos istorijos tyrinėjimų, (serija „Jaunųjų istorikų darbai“, kn. 7), Vilnius, 1991, p. 51–57
140 Lt

88 Въстник Европы издаваемый Михаилом Каченовским. Сентябрь и Октябрь 1829
Maskva, Universiteto tipografija, 1829, 318 psl. 
(Straipsnis “Stančikas – karaliaus Žygimanto I juokdarys”). 
75 Lt

89 Przyjaciel Ludu, Leszno, Ernest Gunther, 1837, No 11. 
Leszno miesto (Lenkija) laikraštis
Antraštiniame puslapyje plieno raižinys (16 x 20 cm) pagal Karolio Ripinskio piešinį 
„Vilniaus katedra”. 
150 Lt
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90 Varpas
Tilžė, Otono fon Mauderodės spaustuvė, 1897, IX metai, Nr. 1-6, 1-96 psl. (pilnas metų komplektas)
Atsakingas redaktorius Jurgis Lapinas. Vinco Kudirkos įsteigtas literatūros, politikos ir mokslo 
mėnesinis laikraštis, tęsęs „Aušros“ tradiciją, buvo leidžiamas nuo 1889  iki 1906 Tilžėje ir Ragainėje. 
“Varpe“ bendradarbiavo apie 150 autorių – visa tautinio atgimimo šviesuomenė. 
Bibliografija: Kudirka Vincas // Lietuvių enciklopedija. – Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 
1958. – T. XIII. – p. 278–285. 
600 Lt

91 Tygodnik Wilenski, 1911, Nr.3 
 „Tygodnik Wileñski“ (1910–1911)- Vilniaus meninės intelegentijos žurnalas buvo nesaistomas  
 tautinių prietarų, straipsniai lygiagrečiai pristatė lietuvių, lenkų, baltarusių, žydų kultūrą, buvo 
 idealizuojama Žečpospolita. Ferdinando Ruščico viršelis, signuotas klišėje. 
Bibliografija: Algė Andriulytė:  Ferdinando Ruščico politiniai meninės veiklos aspektai: 1908–1922 
metai. - Menotyra. 2005. T. 40 Nr. 3.p. 15–20 
80 Lt

92 Kresy. Pismo ilustrowane niezalezne i bezpartyjne
Vilnius, Znicz, 1922, Nr.11, 8 psl. 
P.Smuglevičiaus piešinio reprodukcija, retos Vilniaus bankų nuotraukos
20 Lt

93 Alma Mater Vilnensis Nr. 9.
Vilnius, 1930
Vilniaus Stepono Batoro Universiteto meninės pakraipos tęstinis leidinys (išėjo 12 numerių). Šiame 
numeryje buvo pirmą kartą publikuoti studento Česlovo Milošo (būsimo Nobelio premijos laureato 
Czeslaw Milosz, 1911-2004) eilėraščiai. Egzempliorius yra komplektiškas (įskaitant 2 originalius li-
noleumo raižinius: Kowalski, Zygmunt,  „Jan z Czarnolasu“; Karpinska, Joanna „Kompozycja“), tačiau 
surinktas iš 2 egzempliorių (1-26 psl. ir 27-96 psl. + 8 psl. reklamos). 
Bibliografija: Algė Andriulytė:  Ferdinando Ruščico politiniai meninės veiklos aspektai: 1908–1922 
metai. - Menotyra. 2005. T. 40 Nr. 3.p. 15–20 
100 Lt
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94 Kino naujienos
Savaitinis iliustruotas kino mėgėjų leidinys
Kaunas, Varpas, 1931, I metai, Nr.3, 16 psl. 
1931–1932 m. leisto savaitinio žurnalo „Kino naujienos“ leidėjas ir redaktorius buvo Vytautas Ka-
zimieras Alseika - visuomenės veikėjas, žurnalistas, pasaulinio garso archeologės Marijos Birutės 
Alseikaitės-Gimbutienės  brolis. 
20 Lt

Judaika

95 Shneur Zalman Baruchovitch of Liadi; Reb Sch-
neur Zalman; Baal HaTanya veShulchan Aruch; 
Alter Rebbe, 1745-1812)
“Vilna” (poema)
Berlinas-Leipcigas, 1923. 
Bibliofi linis leidinys Nr.1182 iš 1700 egz., (Iš nacių 
degintų knygų sąrašo). 
Struck Hermann (Chaim Aron ben David 1876-1944) Vilniaus vaizdų litografi jos, pagal autoriaus 
piešinius pirmo pasaulinio karo metais. 
Bibliografi ja: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/541278/Shneur-Zalman
Šiaurys Narbutas: Bet rytoj mes jau nebūsime pavargę? - Šiaurės Atėnai, 2004. Nr. 727
3000 Lt

96 Jidiše ekonomik. Ekonomika žydowska. Jewish economics. Nr. 4-6
Vilnius, YIVO, 1939, 145-304 psl.
150 Lt

97 Pasai
Vokiečių Reicho išduoti I-jo Pasaulinio karo metais žydų pasai (2 egz.), su asmenų nuotraukom ir 
pirštų antspaudais.
200 Lt
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Istorinė grafika

98 Arnoldas van Vesterhoot (1651 – 1725) pagal G.M. 
Morandį
Popiežius Inocentas XII krikščioniškų simbolių apsuptyje 
Vario raižinys, 1695, 35,5 x 21,5
Olandų kilmės vario raižytojas, piešėjas, tapytojas gimė 
1651 02 21 Antverpene, mirė 1725 04 18 Romoje. 
Dailininkas yra išraižęs iliustracinės grafikos ano meto 
leidiniams, išleistiems Briuselyje (Belgija), Dendermonde 
(Olandijoje). Vėliau dirbo Prahoje (Čekija), Romoje, Flo-
rencijoje (Italija), kur apipavidalino daug leidinių, iliustravo 
numizmatikos, kartografijos rinkinius, išraižė žemėlapių. 
Dirbo ir pagal kitų to meto dailininkų (C.Ferry, D.Cornely, 
L.Bernini, A. ir L. Davidai) eskizus. 
Kūryboje išskirtini trys dailininko pamėgti tematikos tipai: 
portretinės graviūros, religiniai bei alegoriniai raižiniai ir 
konkrečius istorinius įvykius vaizduojančios scenos. 
1200 Lt

99 Lituania iš Hartmann Schedel: Liber Chronicarum cum 
figuris et ymaginibus ab inicio mu(n)di usq(ue) nu(n)c temporis
Nürenberg, Anton Koberger, 1493 (pirmoji lotyniška laida).
Folio 279-280, medžio raižinys tekste, 450/192 x 270/225. 
Nurembergo kronika (Lot. Liber Chronicarum, vok. Schedelsche Weltchronik, angl. Schedel’s World 
Chronicle) - pirmoji pasaulyje enciklopedinio pobūdžio knyga, kuriai iliustracijas sukūrė vokiečių dai-
lininkai Michael Wohlgemuth [Wolgemut] (1434-1519), Wilhelm Pleydenwurff (1460-1494) Sebald 
Shreyer, Sebastian Kamermaister ir Albrecht Dürer (1471-1528). Lietuvos aprašymas knygoje buvo 
iliustruotas 2 įsivaizduojamų Lietuvos vaizdų medžio raižiniais.
500 Lt
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100 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Šventasis Jonas Nepomukas
Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslą Vilniaus Katedroje. Plieno raižinys, 15,8 x 22,3, sign. 
klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna” 4 serija, sąs. 2, Nr. 16, Paryžius, Chardonaine et 
Fils, 1849.
200 Lt

101 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Šv. Pranciškus Serafickis
Pagal bernardinų vienuolio Lexicki paveikslą Šv.Mykolo bernardinių bažnyčioje Vilniuje. Plieno 
raižinys 15,5 x 22,5, sign. klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna” 4 serija, sąs. 2, Nr.25, 
Paryžius, Chardonaine et Fils, 1849.
200 Lt

102 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Šventasis Jonas Kantietis ( Jan Kanty 1390-1473) 
Plieno raižinys, 23 x 15,7, sign. klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna”4 serija, Nr. 28. 
Paryžius, Chardonaine et Fils, 1849. 
Pagal Simono Čechavičiaus paveikslą, buvusį kažkada Žurovicuose.
200 Lt

103 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Šventojo Kazimiero karstas ir altorius marmuro koplyčioje Vilniaus katedroje
Plieno raižinys 15,5 x 22,5, sign. klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna” 4 serija, sąs. 1, 
Nr. 6, Paryžius, Chardonaine et Fils, 1849.
250 Lt

104 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Šventojo Kazimiero karsto atidarymas
Plieno raižinys 15,5 x 22,5, sign. klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna”4 serija, sąs. 1, 
Nr.5, Paryžius, Chardonaine et Fils, 1849.
Pagal Petro Danckerts paveikslą Vilniaus katedroje.
250 Lt
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105 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Mergaitės prisikėlimo stebuklas prie Šventojo Kazimiero karsto
Plieno raižinys 15,5 x 22,5, sign. klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna” 4 serija, sąs. 2, 
Nr.18, Paryžius, Chardonaine et Fils, 1849.
Pagal Petro Danckerts paveikslą Vilniaus katedroje.
250 Lt

106 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
pagal Ivaną Chruckį (Ivan Chrucki, 1836-1885)
Vilniaus apylinkės. Šv. Kryžiaus bažnyčia Jeruzalėje, Kalvarijos
Plieno raižinys, 11,6 x 9, sign. klišėje. Iš Jono Kazimiero Vilčinskio “Album de Vilna”, 4 serija,   2 
 sąsiuvinis, Paryžius, Chardonaine et Fils, 1850.
300 Lt

107 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski 1794-1879) 
Andriaus Sniadeckio portretas pagal Vincentą Smakauską, Jono Sniadeckio portretas pagal 
Bonaventūrą Klembovskį
Plieno raižinys, 10 x 16, sign. klišėje, Paryžius, Chardonaine et Fils, 1850.
350 Lt

108 Vincentas Smakauskas (1797-1876)
Jadvyga aukoja savo brangenybes
Varšuva, Orgelbrand, 1841, litografija, 19 x 11,5.
200 Lt

109 Augustin Francois Lemaitre (1797-1870)
Mazoviens, Montagnards, Lithuaniens, Krakoviens
Vario raižinys, 12 x 17, sign. klišėje. Iš: Charles Forster. 
“L’Univers: Histoire et Description de tous les Peuples. Pologne, 
Firmin Didot Freres”: Paris 1840.
80 Lt
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110 Kowno en Litvanie
Vario raižinys, 16 x 24.
Iš  Leonard Chodzko: “La Pologne historique, littéraire,  monumentale et pitoresque“,
Paris, Leclere, 1835-1843.
100 Lt

111 Gustav Leutzdch (litografas)
11 Littauen
Chromolitografija, sign. klišėje, 19,7 x 25,5. 
Iš: Albert Kretschmer (1825-1891) “Die Trachten der Völker vom Beginn  der Geschichte bis zum 
19. Jahrhundert”, Leipzig, Eugen Köhler, 1889
150 Lt

112 Napoleon Orda (1807 - 1883)
Geranoyny. Gubernya Wilenska
Litografija, sepija, 19,7 x 28,7, sign. klišėje. Iš: “Album Widoków Historycznych Polski…”, Varšuva, 
Fajansas, 1873-1883, Serija IV, Nr. 116
Aprašo vertimas iš lenkų kalbos: „Pagal senas kronikas didysis kunigaikštis Erdvilas Geranainius 
padovanojo karo vadui Grumpiui, kurio sūnus Goštautas buvo žinomos Goštautų giminės, išnykusios 
1542 m., pradininku. Čia, būdama Stanislovo Goštauto žmona, 1538 m. gyveno Barbora Radvilaitė“.
300 Lt

Kartografija

113 Antonio Zatta con Privilegio dell‘Eccmo Senato
Il Regno di Prussia
Venecija, 1781, 32,5 x 42 (38,5 x 57,5)
1900 Lt
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114 Antonio Zatta con Privilegio dell‘Eccmo Senato
Wilna, Troki, Inflant 
Venecija, 1781, 41 x 32,6 (49 x 38,7)
2100 Lt

115 Gabriel Nikolaus Raspe
Plan der Konigl. Preussischen Stadtu. Vestung Memel 1757. - Schauplatz der gegenswaertigen 
Kriege ...
Niurnbergas, 1764, spalvintas vario raižinys, 17 x 30,5. 
Bibliografija: Lietuva žemėlapiuose, Vilnius, Lietuvos Nacionalinis muziejus, 2002, p.113
2000 Lt

116 Adam Gottlieb Schneider & Christoph Weigel
Karte vom Konigreich Preussen
Niurnbergas, [~1750]. Spalvintas vario raižinys, 18 x 21,5
400 Lt

117 Johann Baptist Homann (1663 -1724)
Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis,
1720, pop., graviūra,  58,5 x 49,5, spausdinta Niurnberge.
Johann Baptist Homann (1663 - 1724) - vokiečių kartografas, graveris ir leidėjas, žymiausios 
 žemėlapių leidyklos Vokietijoje įkūrėjas, Prūsijos karališkosios Mokslų akademijos narys (1707), 
Šventosios Romos imperijos imperatoriškasis geografas (1715).  Pirmą atlasą išleido 1707m., 
 praėjus penkeriems metams nuo asmeninės leidyklos įkūrimo. Jo leidykla greitai išpopuliarėjo kaip 
viena  gerbiamiausių XVIII a. leidyklų Vokietijoje ir visame pasaulyje, sugebanti nukonkuruoti net 
 Prancūzijos ir Olandijos leidyklas. Savo įkurtą leidyklą Homann’as paliko savo įpėdiniams, kurie tęsė 
leidyklos veiklą dar daugelį metų.
3600 Lt
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118 Jan Jannson (1588 - 1664)
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis
1630, vario raižinys, 20 x 26,5
Pirmojo specialiai Lietuvai skirto 1595 m. G. Mer-
katoriaus žemėlapio pagrindu J. Jannsono išleistas 
žemėlapis, paruoštas pagal Pieter Vanden Keere 
1628 metų graviūrą. Lietuvos kartografi jos istorijai 
G. Merkatoriaus atlasai svarbūs tuo, kad juose nuo 
1595 m. buvo talpinamas specialiai Lietuvai skirtas 
žemėlapis “Lithuania”, sukurtas apie 1570 metus. G. 
Merkatoriaus įpėdinių Jodoko ir Henriko Hon-
dijaus bei Jano Jannsono. 1595-1634 m. jis buvo 
perleistas 14 kartų. 

Johannes Jansonius, plačiau žinomas kaip Jan Jansson (1588 – 1664), gimė Arnhem, Olandijoje, 
knygų leidėjo ir pardavėjo šeimoje. 1612 metais vedė žymaus kartografo, Jodocus Hondius, dukrą ir 
pradėjo dirbti Amsterdame kaip knygų pardavėjas. Nuo 1616 metų pradėjo leisti savo žemėlapius, ko-
kybe beveik prilygstančius Blaeu šeimos darbams. 1630-1640 metais, kartu su savo svainiu, Henrikus 
Hondius, išleido papildomus Mercator/Hondius atlasų leidimus. 

Peter Van Den Keere (1571 - 1646) buvo vienas iš daugelio pabėgėlių, pasitraukusių nuo religinio 
persekiojimo Flandrijoje, siautusio tarp 1570 - 1590 metų. Jis persikėlė į Londoną 1584 metais kartu 
su savo seserimi, kuri vedė Jodocus Hondius, taip pat pabėgėlį iš Flandrijos. Graverio amato išmoko 
iš Jodocus Hondius, kuriuo vėliau užsiėmė daugelį metų graviruodamas žymių tų dienų kartografų 
žemėlapius.
2900 Lt

119 Hermann Moll (1654 – 1732)
Naujasis Europos žemėlapis
1750, vario raižinys, akvarelė, 18 x 25,7

Herman Moll (1654 (?) – 1732) buvo kartografas, 
graveris ir leidėjas. Moll persikėlė iš Vokietijos arba Olan-
dijos į Angliją 1678 metais ir atidarė knygų bei žemėlapių 
parduotuvę Londone. Jis leido žemėlapius pasinaudodamas 
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savo sukauptomis žiniomis studijuojant kitų kartografų darbus. Moll turėjo ryškų talentą įgyti įdomių 
draugų, tame tarpe jis pateikė žemėlapius Danielio Defo knygai “Robinzonas Kruzas” bei Džonatano 
Svifto knygai “Guliverio kelionės”.
Literatūra: The Cartographer and the Literari: “Herman Moll and His Intellectual Circle”, Dennis 
Reinhartz, professor at University of Texas at Arlington (Lewiston /Queenston /Lampeter: Edwin 
Mellen Press, 1997).
400 Lt

120 Rigobert Bonne (1729 -1795)
Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis
1788, graviūra, 30 x 41,5

Rigobert Bonne (1729 – 1795) buvo vienas svarbiausių 18 a. pabaigos kartografų.  1773 metais 
Bonne perėmė Prancūzijos karališkojo kartografo pareigas iš Jacques Nicolas Bellin. Šioje tarnyboje 
Bonne išleido vienus iš tiksliausių ir detaliausių to meto žemėlapių. Bonne darbai atstovauja vienam 
iš svarbiausių evoliucinių kartografijos ideologijos etapų, pereinant nuo žemėlapių, kaip dekoratyvi-
nio meno išraiškos, vyravusios XVII - XVIII a., prie detalesnio ir praktiškesnio, bet labiau asketiško 
stiliaus, įsivyravusio vėlesniais laikais.
400 Lt

121 Eman Bowen (1700 -1767)
Lenkijos žemėlapis
1757, graviūra, 18x 27
Emanuel Bowen (1700 – 1767) buvo vienas 
žymiausių 18 a. Anglijos kartografų. Svarbiausi 
jo darbai yra “A complete system of Geography” 
(1744 - 1747) ir “A complete Atlas or District 
View of the Known World (1752)”. 
400 Lt
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122 C. Brightly ir T. Kinnersley 
Lenkijos žemėlapis “Shewing the Claims of Russia...”
1816, graviūra, 18 x 21,5
250 Lt

123 Lietuvos žemėlapis su Jono Basanavičiaus ir Vytauto 
 Didžiojo portretais
Baltimorė ( JAV), leidėjas: „Lithuanian Vienybė publishing 
Co.“, spausdino A.Hoen & Co, 1929, 38 x 51, spalvota spauda 
Žemėlapis buvo platinamas JAV lietuvių bendruomenėse, o 
gautos pajamos aukojamos nuo pasaulinės ekonominės krizės 
kenčiančiai Lietuvai. 
350 Lt

124 O18 Klawany (Klovainiai) - Karte des Westlichen Russlands. Kartographische Abteilung d. 
Konig. Preuss. Landes-Aufnahme
Vokiškas karinis topografinis žemėlapis M 1:100000, spalvota spauda, 29 x 32,5, 1915. Apima dalį 
dabartinės Lietuvos teritorijos: Pakruojis, Klovainiai, Pušalotas, Smilgiai, Rozalimas ir t.t. 
100 Lt

125 Stanislaw Januszewicz
Plan miasta WILNA ze skorowidzem ważniejszych gmachów oraz spisem ulic 1:12.500. 
 Wydanie nowe poprawione
Vilnius, Jozef Zawadzki, 1933, 47 x 57, spalvota spauda. 
150 Lt

126 7.Janow ( Jonava) - Reymann‘s Topographische Spezial-Karte von Mittel-Europa
Vokiškas karinis topografinis žemėlapis, M 1:200000, heliograviūra, 25 x 36, Glogau, 1892. Apima 
dalį dabartinės Lietuvos teritorijos: Karmėlava, Šatės, Jonava, Kaišiadorys, Širvintos. 
Info: Valdas Urbanavičius, Romualdas Girkus, Ilona Urbanavičienė: Topografiniai žemėlapiai  Lietuvos 
teritorijai. - http://www.agi.lt/topo/index.html 
250 Lt
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127 A32 B40 Ejszyszki (Eišiškės) – Mapa Polska Tak-
tyczna, druk i wydanie Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego
Lenkiškas karinis topografinis žemėlapis M1:100000, 
spalvota spauda, 30 x 35, Varšuva, 1926. Apima da-
bartinės Lietuvos teritoriją apie Eišiškes ir Baltarusijos 
teritoriją apie Rodūnę ir Voronovą.
Info: Valdas Urbanavičius, Romualdas Girkus, Ilona 
Urbanavičienė: Topografiniai žemėlapiai 
Lietuvos teritorijai. - http://www.agi.lt/topo/index.html    
100 Lt

128 A.Marčiukaitis ir Jančaitis: Lentvaris - Vilnius 1708 
Lietuviškas karinis topografinis žemėlapis M1:100 000, 
spalvota spauda, 29,5 x 33,5, Kaunas, Karo topografijos 
skyrius, 1940. Info: Valdas Urbanavičius, Romualdas 
Girkus, Ilona Urbanavičienė: 
Topografiniai žemėlapiai Lietuvos teritorijai. - http://
www.agi.lt/topo/index.html      
120 Lt

129 Kpt. Lagenpušas: Nida – Šilutė  1400
Lietuviškas karinis topografinis žemėlapis M1:100 000, spalvota spauda, 29,5 x 33,5, Kaunas, Karo 
topografijos skyrius, 1938.
Info: Valdas Urbanavičius, Romualdas Girkus, Ilona Urbanavičienė: Topografiniai žemėlapiai Lietu-
vos teritorijai. - http://www.agi.lt/topo/index.html     
120 Lt
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Ekslibrisai

130 Lietuviškų ekslibrisų rinkinys (70 skirtingų autorių, 80 darbų): 
AJAUSKAS Valentinas; ALEKNA Algirdas; ALEKNAVIČIUS Juozas; ANTANAVIČIUS Valen-
tinas; BAGDONAVIČIUS Gerardas; BALČIŪNIENĖ Taida; BINDLER–DANILOVA Izabela; 
ČEPAUSKAS Alfonsas; ČERNIAUSKAITĖ Vladislava; DANILIAUSKAS Jonas; DAUGIR-
DIENĖ – žebenkaitė Danguolė; DICHAVIČIUS Rimantas; DIDELYTĖ (ABARAVIČIENĖ) 
Gražina; DOCKUS Kostas; EIDRIGEVIČIUS Stasys; GALAUNĖ Paulius; GALDIKAS Vale-
rijonas; GEDMINAS Antanas; GENIUŠIENĖ - ŽEMAITYTĖ Irena; GIBAVIČIUS Rimtautas 
Vincentas; IKAMAS Saulius; JAKŠTAS Vytautas; JANAUSKAS Valentas; JUCYS Valerijonas; 
JURGELIONIENĖ SALADINSKAITĖ Elvyra Marija; JUODIKAITIS Kastytis ( Jaronimas); 
KALINAUSKAS Vytautas; KATAUSKAS Savinijus; KATKUS Kostas; KISARAUSKAS Vin-
cas; KISARAUSKIENĖ Saulė Stanislava; KLIMANSKAS Jonas; KMIELIAUSKAS Antanas; 
KONTRIMAS Česlovas; KOSCIUŠKA Vaclovas; KRIAUČIŪNAITĖ (STANELIENĖ) Elvyra 
Katalina; KUČAS Antanas; KUPRIŪNAS Klemensas; KUZMINSKIS Jonas; LABUTYTĖ Eva 
Erika; LIUGAILA Marius; MALECKIENĖ Stanislava Darija; MATIJOŠAITYTĖ Birutė; MA-
TULIAUSKAS Adomas; MEDYTĖ Stasė; PANASKOVAS Vladimiras; PAŠKAUSKAITĖ Lili – 
Janina; PETRAUSKAS Juozas; PETRONIS Vytautas; RAMONAS Kęstutis; RAUDUVĖ Petras; 
REPŠYS Petras; SURGAILIENĖ-VAIVADAITĖ Aspazija; ŠALIAMORAS Romanas; ŠALTE-
NYTĖ Nijolė; ŠERSTENOJUS (DRAKŠA) Levas; ŠVAŽAS Algimantas; TARABILDA Rimtas 
Kazys; TARABILDIENĖ Domicelė; TARABILDIENĖ Vija Valerija; TREČIOKAITĖ - ŽEBEN-
KIENĖ Irena; UOGINTAS Bronius; VĖBRA Tadas; VITKAUSKAS Arėjas; VARNAUSKAS 
Eugenijus; žebenkaitė - DAUGIRDIENĖ Danguolė; ŽEMAITYTĖ – GENIUŠIENĖ Irena; 
ŽILIUS Vladislovas; ŽUKAS Rimas. 
Ekslibrisai signuoti pieštuku, klišėse arba autoriniais spaudais reverse.
Bibliografija: Ieva Pleikienė: “Keliaujantis sovietmečio lietuvos ekslibrisas”. - Kultūrologija, 2004, 
Nr.11. 
1600 Lt
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Autografai

131 Liudviko XIV privilegijos raštas ant pergamento
XVI a. (?), pergamentas, klijuotas ant kartono, 9,5 
x 24
2700 Lt

132 Juozas Balčikonis (1885-1969) – kalbininkas, 
vertėjas. Piniginės perlaidos šaknelė su parašu, 1915. 
15 Lt

133 Vincas Grybas (1890-1941) –skulptorius, visuomenės veikėjas.
Signuota nuotrauka su Petro Vileišio bareljefu [~1930]. 
50 Lt

134 Stasys Krasauskas (1929–1977) – dailininkas, grafi kas. 
Dedikacija ant leidinio „Ed.Mieželaitis / Žmogus / S.Krasausko medžio raižiniai“, Vilnius, Vaga, 
1963.
300 Lt

135 Vincas Mickevičius  Krėvė (1882-1954) - lietuvių literatūros klasikas, prozininkas, 
 visuomenininkas ir politikas. 
Atvirlaiškis klasės draugui kunigui Akstinui iš Baku į Merkinę, 1910. 
150 Lt

136 Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana (1877-1930) – rašytoja. 
Atvirlaiškis iš Židikų į Kauną Janinai Tumėnienei 1924. 
80 Lt
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137 Mykolas Römeris (1880-1945) – profesorius, rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės kūrėjas. 
1) Laiškas iš Vilniaus, 1911; 
2) Laiškas iš Kauno, 1934, pasirašytas „Michal Römer, profesor i rektor Universytetu imieniu Witolda 
Wielkiego w Kownie (Litwa); 
3)Laiškas iš Bagdoniškio (Rokiškio rajonas), 1935. Visi laiškai rašyti lenkų kalba tam pačiam asmeniui, 
vadinamam „Redaktoriumi“ arba „Profesoriumi“. 
750 Lt

138 Petras Ruseckas (1883-1945) - žymus visuomenininkas, laikraštininkas, publicistas, istorikas, Lie-
tuvos istorijos šaltinių rinkinių sudarytojas. 
Dedikacija (1940) knygoje: Ruseckas P.: Lietuva didžiajame kare, Vilnius, Vilniaus žodis, 1939, 336 psl. 
100 Lt

139 Antanas Smetona (1874-1944) - Nepriklausomybės Akto 1918 signataras, pirmasis Lietuvos prezi-
dentas (1919-1920; 1926-1940), filosofas. 
Asmeninis laiškas „Poniai Landsbergienei“ iš Vilniaus į Rūdiškes, 1920. 
300 Lt

140 Feliksas Vaitkus (angl. Felix Waitkus, 1907-1956) – lietuvių kilmės JAV lakūnas, 1935 m. rugsėjo 
21–22 d. lėktuvu Lituanica II (Lockheed L-5B Vega) perskridęs Atlanto vandenyną.
Nuotrauka su autografu, 1935. 
350 Lt

141 Vilniaus institucijų dokumentai, 1919 m.
I. Istorinio-etnografinio muziejaus prie Vilniaus viešosios bibliotekos darbuotojų sąrašas su  dr. Jono 
Basanavičiaus parašu, 1919.
II. Dokumentas su I. Jonyno parašu, 1919.
III. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto dokumentas su N. Matulaičio ir I. Jonyno parašais, su antspau-
du, 1919. Kitoje pusėje tas pats tekstas lenkiškai. 
IV. Centrinio Lietuvos kolektoriaus 1919 dokumentas su prof. E.Wolkerio, J. Šepečio ir P. Karo parašais.
V. Centrinio Lietuvos kolektoriaus 1919 dokumentas (atlyginimų lapas)  su prof. E.Wolkerio,  J. Šepečio 
ir P. Karo parašais.
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VI. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto 1919 dokumentas su B. Biržiškienės ir I. Jonyno parašais. 
VII. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto dokumentas su B. Biržiškienės ir I. Jonyno parašais.
VIII. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto dokumentas su Mykolo Biržiškos ir I. Jonyno parašais, 
1919. Tekste minimi Adomas Varnas ir Vaclovas Biržiška. Kitoje pusėje tas pats tekstas lenkų k.
800 Lt

142 Autografai
1921 surašytas dokumento lapų skaičiaus patvirtinimo raštas su herbiniu notaro antspaudu ir 
Vyskupo J.Kaunecko (?) bei kun. Juozo Stakausko autografais.
210 Lt

Filokartija

143 Kauno atvirukų rinkinys
Prieškario Kauno atvirukų - nuotraukų rinkinys, 23 egz., formatai ± 9 x 14 
600 Lt

144 Vilniaus atvirukų rinkinys
Prieškario Vilniaus atvirukų rinkinys, 45 egz., formatai ± 9 x 14 
1500 Lt

145 Königsbergo atvirukų rinkinys
Prieškario Königsbergo atvirukų - nuotraukų rinkinys, 18 egz., formatai ± 9 x 14, kai kurie – su dedi-
kacijom, laiškais, pašto ženklais kitose pusėse.
750 Lt

146 Aktorių atvirukų rinkinys
Prieškarinis aktorių – daugiausiai Holivudo, Europos – atvirukų - nuotraukų rinkinys, 176 vnt. 14 x 
9. Yra tokių žvaigždžių, kaip Mary Pickford, Pola Negri, Rudolph Valentino, Gary Cooper ir kt. Dvi 
atvirutės su autografais.
1500 Lt
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147 Prieškario teatras, nuotraukų rinkinys
Prieškarinio Lietuvos teatro, spektaklių scenografijų, aktorių sceniniais rūbais (tame tarpe – O. Ry-
maitės, V. Grigaitienės ir kt.) atvirukų ir nuotraukų rinkinys (134 egz.), formatai ± 9 x 14
1950 Lt

148 Atvirukų ir nuotraukų rusiška tematika rinkinys
Atvirukų rusiška tematika rinkinys (38 egz., formatai ±  9 x 14 ar pan.) – Rusijos miestų vaizdai, 
sveikinimai šv. Velykų ir Kalėdų progomis, spalvintos retušuotos nuotraukos, dažnai su dedikacijom ir 
palinkėjimais kitoje pusėje. 
500 Lt

Etiketės 

149 Albumas  „Deutsche kolonien“
Drezdenas, Cigaretten Bilderdienst, 1936, 72 psl. 
Degtukų dėžučių etikečių albumas „Deutsche kolonien“ („Vokiečių 
kolonijos“) su gausia iliustracine ir tekstine medžiaga apie Vokietijos 
kolonijas, tų šalių gamtos ir kultūrinius ypatumus.
280 Lt

150 Albumas „Flaggen der Welt“ 
Degtukų dėžučių etikečių albumas „Flaggen der Welt“ (Pasaulio 
vėliavos) su originaliom degtukų dėžučių etiketėm, vaizduojančiom 
pasaulio šalių vėliavas, bei tų šalių žemėlapiais. 
280 Lt

151 Albumas „Staats-Wappen und Flaggen“ 
Drezdenas, E.K.Muller
Cigarečių dėžučių etikečių albumas „Staats-Wappen und Flaggen“ (Herbai ir  vėliavos) su originaliom 
cigarečių dėžučių etiketėm, vaizduojančiom pasaulio šalių herbus, vėliavas, taip pat su išskleidžiamu 
pasaulio žemėlapiu. 
280 Lt
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Militaria ir sportas

152 Albumas „Die Olympischen Spiele 1932 in Los Angeles“
Hamburgas, Hanseatische Verlagsanstalt, 1932, 144 psl. bei išskleistinis statistinis grafikas.
1932 Olimpinių žaidynių Los Andžele kronika, su tekstais, dalyvaujančių šalių ir varžybų pristaty-
mais, daugybe įklijuotų nuotraukų.
280 Lt

153 Albumas „Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin“
Hamburgas, Cigaretten-Bilderdienst, 1936, I t., 128 psl. bei išskleistinis miesto planas.
1936 Olimpinių žaidynių Berlyne kronika, su tekstais, dalyvaujančių šalių ir varžybų pristatymais, 
trumpa olimpinių žaidynių istorija, daugybe įklijuotų nuotraukų.
280 Lt

154 Nežinomas fotografas
Vilniaus krepšinio komanda „K.P.W. Wilno“
XX a. 4-tas dešimtmetis, 9 x 14, reverse spaudas „Pamiatka z Wilna“. 
80 Lt

155 J.Rainys
P.O.W. (Polska organizacija wojskowa)
Kaunas, Spaudos fondas, „Varpo“ spaustuvė, 1936, 184 psl.
4 dokumentacijos, 2 bylos teismo posėdžio dokumentacijos, 1 išlankstomas Lietuvos žemėlapis 
(P.O.W. obvodų (komendantūrų) ir O.S.N. apygardų paskirstymas).
Lenkų ruošto perversmo Lietuvoje medžiaga ir analizė.
130 Lt

156 Wojsko Litewskie
Opracowal II oddzial sztabu generalnego
Varšuva, Wojskowy instytut naukowo, 1925, 74 psl.
Įdėkle 10 priedų: schemos, iliustracijos, žemėlapiai. 
50 Lt
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157 Pėstininkų statutas I-II dalys
I: Rikiuotė
Kaunas, Krašto apsaugos ministerija, Kariuomenės štabas, sp. ir šviet. sk., 1937, 110psl.
II: Pėstininkų veiksmai manevrinėse situacijose (1923 m. laidos pakartojimas)
Kaunas, Vyr. štabo spaudos ir šv. sk. leidinys, 1931, 117 psl.
140 Lt

158 Albumas „Es lebe der Kaiser und seine Jäger“
Potsdamas, Atelier Opits, 1908-1910
Albumas su Vokietijos kaizerio ir jo jėgerių nuotraukomis (28 egz.)
Būklė: reikalinga nedidelė įrišimo bei nugarėlės restauracija.
1100 Lt

159 Lietuvos kariuomenės nuotraukų rinkinys
Lietuvos kariuomenės – karininkų, kareivių - nuotraukų rinkinys, daugiausiai 3-4 deš., 
kai kurie jų – su dedikacijom, atminimo palinkėjimais kitoje pusėje, 101 egz.
1300 Lt

160 Vytautas Maželis
Gen. Povilas Plechavičius (Lietvos vietinės rinktinės vadas 
(1944m).
Sidabro bromido atspaudas, matinis fotopopierius, 41,2 x 32,3.
Fotografuota Brukline ( JAV), po 1950 m. Paklijuota ant 
kartono, be pasporto.
Reverse dedikacija ranka, pieštuku: V.Maželio dovana Kaziui 
Daugėlai, apsilankymas Bedforde, 1994 m. balandžio m.
350 Lt
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Fotografi ja

161 Aktorės Alios Dūdaitės nuotraukų albumai
3 autentiški albumai iš asmeninio archyvo su 273 įvairaus formato biografi nėmis ir scenos vaidmenų 
nuotraukomis, nemažai jų su parašais, palinkėjimais kitoje pusėje.
2800 Lt

162 Senovinis fotografi jų albumas 
40 įv. formatų vaikų ir porų fotografi jų (16 iš jų neįsegtos), 
24 psl.
Viršelis autentiškas, medžiaginis, su ornamentu ir geležiniu 
užsegimu. Renovuotinas. Bendra albumo būklė patenkina-
ma. 
980 Lt

163 Józef Łoziński
Vilniaus krašto bažnyčios (eksterjerai ir interjerai)
Vilnius, XX a. 4-tas dešimtmetis,  31 nuotrauka (12 x 17) albume (viršeliai apiplyšę).
Albumo lapai signuoti autoriniu spaudu: „Fot. Art. J. Łoziński, Bakszta 2 m 1 Wilno“. 
Bibliografi ja: J. Łoziński, A. Miłobędzki „Atlas zabytków architektury w 
Polsce”; Warszawa, Polonia, 1967 
990 Lt

164 Šeimyninės nuotraukos
4 prieškarinių šeimyninių nuotraukų rinkinys (13,8 x 14,3, 17,3 x  23, 
17,4 x 22,8 17,3 x 22,8) 
440 Lt
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Jan Bułhak

Janas Bułhakas gimė 1876 Ostašine prie Naugarduko, mirė 1950 Gižycke (Lenkija). Iki 1945 m. 
gyveno Vilniuje, po to Lenkijoje. 1944 m. liepos mėnesį sudegė J.Bułhako butas Vilniuje Ožeškienės 
gatvėje. Bute buvo saugoma virš 50 000 Vilniaus fotografijų negatyvų.

Žymiausias XX a. pirmosios pusės Vilniaus fotografas Janas Bułhakas miestą pradėjo fotografuoti 
paskatintas dailininko Ferdinando Ruščico, kuris 1911 susitarė su miesto burmistru įkurti Vilniaus 
fotografijos archyvą ir jo vadovu paskirti J.Bułhaką. Fotografas įsipareigojo inventorizuoti miestą – 
fotografuoti bendrus vaizdus, fiksuoti architektūros paminklus, jų detales. Tobulinęs žinias Austrijoje, 
Italijoje, Vokietijoje, 1912 J. Bułhakas ėmėsi vykdyti užsakymą ir po dvejų darbo metų miesto archyvui 
pateikė 15 tomų rinkinį, sudarytą iš beveik 500 fotografijų. Kitas, daugiau nei 600 nuotraukų, sudėjo į 
14 tomų albumą apie Vilnių. Daugiausia miesto vaizdų nufotografuota iki I pasaulinio karo pradžios. 
Nuo 1919 J.Bułhakas skaitė paskaitas Vilniaus Universiteto Dailės fakulteto meninės fotografijos 
skyriuje, vėliau buvo to skyriaus vadovu. 1921-1936 m. dalyvavo 174 tarptautinėse parodose su 382 
darbais.

Daugiausiai darbų yra Varšuvos nacionaliniame ir Krokuvos fotografijos istorijos muziejuose.
„Apibendrinant fotografiją Vilniuje 1920-1940 m., galima tvirtinti, kad tai buvo J.Bułhako mokyklos 
laikotarpis, laikotarpis nuo fotografijos amato galutinai 
atskyręs meninę fotografiją, pagrindęs jos teoriją ir es-
tetiką, suorganizavęs pirmuosius kūrybinius sambūrius 
ir fotografijos mokymą Vilniaus universitete. To meto 
Europoje tai buvo septintoji mokykla, kurioje dėstomas 
fotografijos menas.  Svarbiausias jo nuopelnas – lyriš-
kai, romantiškai užfiksuota Vilnijos gamta ir senojo 
miesto architektūra“- Virgilijus Juodakis, Lietuvos fo-
tografijos istorija 1854-1940 (Vilnius, Austėja, 1995): 
54-65.

165 Jan Bułhak 
41 nuotrauka iš Vilniaus albumo
Autoriniai atspaudai iš vienalaikių negatyvų (iki 1914 m.), dalis signuota autoriniu įspaudu 4 mm rė-
melyje “J.BUŁHAK”, nuotraukos paklijuotos ant originalaus albumo lapų. 38 – 16 x 11 cm; 3 – 6 x 8.  
27 000 Lt
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166 Jan Bułhak 
Aktoriaus Juliusz Osterwa portretas Sulkovskio vaidmenyje Vilniaus dramos teatro „Reduta“ 
spektaklyje apie 1926 m.
Fotografija 11 x 8,5, kartonas 20 x 14 cm, signuota 2 kartus ir nuotrauka, ir kartonas, ant kurio 
 nuotrauka paklijuota, autoriniu įspaudu 1 cm rėmelyje „JAN BUŁHAK / WILNO“. 
Juliusz Osterwa, tikras vardas Julian Andrzej Maluszek (1885 - 1947) – lenkų aktorius ir režisierius, 
teatro „Reduta” steigėjas ir vadovas. Teatras veikė Vilniuje 1925-1929 m., taip pat gastroliavo po kitus 
Vilniaus vaivadijos miestus ir Latvijoje.
Bibliografija: Śmigielski Bogdan. Reduta w Wilnie 1925-1929, Warszawa, Pax, 1989 
350 Lt

167 Jan Bułhak
Scena iš Vilniaus dramos teatro spektaklio (?). 1927
11,5 x 17, signuota 2 mm eilutės įspaudu averse „J.BUŁHAK.Wilno“ ir rašaliniu spaudu 
stačiakampiame 13 mm rėmelyje reverse „J.BUŁHAK Art. Fotograf / WILNO, ul. Jagiellonska 8.“  
Reverse nežinomo asmens dedikacija lenkų klb. cheminiu pieštuku su data „Wilno 4/VI/927“ 
350 Lt

168 Chanonas Levinas
5 fotografijos iš ciklo „Kuršių marių žvejai“
apie 1950, 18 x 24, 24 x 16, 23 x 17, 14 x 22, 29 x 16, 
Signuotos reverse autoriniu spaudu „Foto Ch.Levino“
Chanonas Levinas gimė 1914 Jurbarke, 1929-1940 dirbo įvairiose fotografijos dirbtuvėse Kaune, 
1942-1945 fotokorepondentas sovietinės armijos 16-toje lietuviškoje divizijoje, nuo 1945 laikraščio 
„Tiesa“ fotokorespondentas. Didelę išliekamąją vertę turi Ch.Levino fotografijos iš 1945 sugriautos 
Klaipėdos ir kitų istorinių įvykių fiksavimas. Jo nuotraukos buvo panaudotos periodinėje spaudoje, 
mokslinėse publikacijose, autorius dalyvavo daugelyje fotografijos meno parodų. 
Bibliografija: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T.II. – Vilnius, Mintis, 1968, p.332; Levinas, 
Chanonas: Gyvenimo žingsniai. – Fotografijos rinktinė. - Vilnius: Mintis, 1983
250 Lt
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169 Balys Buračas
Lietuvos piliakalniai
239 Lietuvos piliakalnių nuotraukų (± 9 x 14) rinkinys, 
dauguma niekur neskelbtų, parinktų leidiniui apie piliakalnius, 
su Balio Buračo įrašais apie vietoves. Kolekcija surinkta odinia-
me I pasaulinio karo laikotarpio atvirukų albume. 
5700 Lt

Mečys Brazaitis

Lietuvos karo aviacijos kapitonas, topografas ir fotografi jos mėgėjas gimė 1903 09 14 Ukmergėje, Pir-
mojo pasaulinio karo pradžioje su tėvais pasitraukė į Rusiją, 1919 08-09 mėn. grįžo į nepriklausomą 
Lietuvą, Ukmergėje baigė lietuvių kalbos kursus. 1923 07 08 Brėžauskas atlietuvinta į Brazaitis, 1923 
08 08 pavardė dar kartą lietuvinama į Brazaitis. 1923 11 23 priimtas į Karo mokyklą, 1932 11 23 
M.Brazaičiui suteiktas kapitono laipsnis. Dirbo topografu, Karo aviacijos technikos dalies  raštvedžiu, 
keletą kartų stažavosi Vokietijoje, Jenoje, kur gilino topografi jos ir aerografi jos žinias. Vėliau paskirtas 
Raudonosios armijos 29-tojo šaulių teritorinio korpuso atskirosios aviaeskadrilės fotolabaratorijos 
vedėju Ukmergėje. Antrojo pasaulinio karo metus M.Brazaitis praleido Ukmergėje, kur įsteigė ir vedė 
meninės fotografi jos kursus. 1943 rudenį surengė nedidelę savo fotografi nės kūrybos parodą buvusių 
Ukmergės apygardos ligonių kasų patalpose. 1944 liepos mėn., iš Rytų priartėjus frontui, M.Brazaitis 
vienas, savo trofėjiniu automobiliu GAZ M1, pasitraukė į Vokietiją, gimtinėje palikęs fotografi jų 
negatyvus. 1952 10 16 mirė Šveicarijoje (tikėtina – nuo plaučių tuberkuliozės). Patikimų žinių apie 
M.Brazaičio gyvenimą ir veiklą emigracijoje nėra. Laidojimo vieta nežinoma.

Siekiant plačiau pristatyti autoriaus fotografi nį palikimą, paveldėtojai 2006 perdavė jo tvarkymą 
Kaune įsikūrusiai Atviros visuomenės studijų asociacijai.

Parengta pagal Valentino Gylio, dailėtyrininko, Atvirosios visuomenės studijų asociacijos pirminin-
ko, informaciją.

Aukcione pristatomos 5 fotografi jos reprodukuotos iš nuotraukų skaitmeninių versijų, kurios buvo 
parengtos 2006-2007, nuskanavus 35 mm pločio spalvotas pozityvines Agfacolor skaidres ir juodai-
baltai negatyvines Isopan F ir FF bei kitų tipų fotojuostas. Originalūs visų fotografi jų kadrai yra 24 x 
36 mm dydžio.
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170 Mečys Brazaitis
I: Stiklių gatvė. Vilniaus senamiestis. 1940 m. birželio 9 d., sekmadienis.
Tir. 26/30, 40 x 60
400 Lt

171 Mečys Brazaitis
II: Stiklių gatvė. Vilniaus senamiestis. 1940 m. 
birželio 9 d., sekmadienis.
Tir. 17/20, 40 x 60
400 Lt

172 Mečys Brazaitis
III: Žydų gatvės gyvenimas. Vilniaus senamiestis. 
1940 m. birželio 9 d., sekmadienis.
Tir. 27/30, 40 x 60
400 Lt

173 Mečys Brazaitis
IV: Mėsinių gatvė ir Vokiečių gatvės fragmentas. 
Vilniaus senamiestis. 1940 m. birželio 9 d., sekma-
dienis.
Tir.: 26/3, 40 x 60
400Lt

174 Mečys Brazaitis
V: Jaunimo organizacijos „Pavasaris“ konferencijos 
dalyvių eitynės Vokiečių gatve. Vilnius, 1940 m., 
birželio 9 d., sekmadienis.
Tir.: 17/20, 40 x 60
400Lt
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Kazys Daugėla
 

Gimė 1912 m. 1936 m. baigė Aukštąją žemės ūkio mokyklą Vienoje (Austrija), įgijo inžinieriaus 
kultūrtechniko specialybę. 1944 m rudenį išvyko į Austriją, o nuo 1945 m apsigyveno Bavarijoje, 
Kempteno stovykloje, kur buvo susirinkę nemažai lietuvių tremtinių (knyga „40 fotografijų iš lietuvių 
išeivių gyvenimo Bavarijoje, Kempteno stovykloje. 1945-1949 m.“) Čia jis mokytojavo stovyklos lietu-
vių gimnazijoje, dėstė suaugusiems svetimas kalbas, vedė fotografijos kursus. 1949 m persikėlė į JAV, 
iš pradžių apsistojo Mančesteryje, o vėliau – Bedforde. Fotografuoti pradėjo studijų metais. Nuo 1937 
m. dalyvavo parodose ir konkursuose. Kaune vykusiuose Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjun-
gos fotosekcijos rengiamose konkursinėse parodose jaunam inžinieriui už nuotraukas buvo skiriamos 
premijos. 1939 m. Vokietijoje vyko tarptautinis „Roleiflekso“ firmos konkursas, pavadintas fotografų 
olimpiada. Iš viso pasaulio buvo pristatyta 35 000 nuotraukų, o atrinkta tik 195. Tarp jų – Daugėlos 
daryta  nuotaikinga Molėtų paežerės nuotrauka. Karo metais Kempteno stovykloje fiksavo tremtinių 
gyvenimo akimirkas: buitį, darbą ir poilsį, šventes, mokslą ir sportą. Nuo 1952 m. – JAV fotografijos 
draugijos narys, dalyvavo kasmetinėse išeivijos fotografų parodose Čikagoje. 1988 m. savo fotografijų 
parodą eksponavo Kauno fotografijos galerijoje, vėliau ji buvo perkelta į Fotografijos muziejų Šiauliuo-
se. 1992 m. surengė parodą „Statybos Lietuvoje ir Amerikoje“. Išleido knygas „Veidai ir vardai“ (drauge 
su fotografais A.Keziu ir V. Maželiu) bei „Išeiviai iš Lietuvos“, 
kuri 1993 m. Baltijos šalių knygos meno konkurse Rygoje pelnė 
net du diplomus – už albumo dizainą ir fotografijų meniškumą.

Aukcione pristatomos 6 sidabro-bromidinės fotografijos, 
atspaustos autoriaus Bedforde ( JAV) apie 1980 iš originalių 
negatyvų. 5 fotografijos darytos apie 1948 DP (Displaced per-
sons - perkeltųjų asmenų stovykloje), Vokietijoje, o „Ant laivo“ 
– plaukiant į Ameriką, 1949 kovo mėn.

175 Kazys Daugėla
IV: Berniukas su dviem kepalais
Sidabro-bromidinė fotografija ant blizgaus fotopopieriaus, 35 x 
27,5
500 Lt
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176 Kazys Daugėla
I: Mergaitė su žuvų aliejumi (stovykla) 
Sidabro-bromidinė fotografija ant blizgaus fotopopieriaus, 35,5 x 27,5
Reverse 5 tarptautinių parodų (konkursų) emblemos
500 Lt

177 Kazys Daugėla
VI: Ant laivo (1949 m. kovo mėn)
Sidabro-bromidinė fotografija ant blizgaus fotopopieriaus, 
27,5 x 35,3 
500 Lt

178 Kazys Daugėla 
II: Stovyklos vaikai
Sidabro-bromidinė fotografija ant pusiau matinio 
 fotopopieriaus, 35 x 27,3
500 Lt

179 Kazys Daugėla
III: Vaikų klasė
Sidabro-bromidinė fotografija ant blizgaus fotopopieriaus, 
27,7 x 35,2
500 Lt

180 Kazys Daugėla
V: Jaunimas (R.Mieželis Kempteno stovykloje)
Sidabro-bromidinė fotografija ant blizgaus fotopopieriaus, 27 x 35,4
Reverse 11 tarptautinių parodų (konkursų) emblemos.
500 Lt
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Stanislovas Žvirgždas

2004 m. Nacionalinės premijos laureatas, peizažo meistras, S. Žvirgždas gimė 1941 09 13 Balbieriš-
kyje. 1960–1961 studijavo Vilniaus universitete istoriją. 1961-1965 politinis kalinys. 1972 mokėsi 
fotografijos Liaudies meno universitete Maskvoje, Rusijoje. Nuo 1972 Lietuvos fotomenininkų sąjun-
gos narys. 1992-1996 Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas, nuo 1996 valdybos sekretorius. 
Nuo 1999 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas, nuo 2001 Tarptautinės 
meninės fotografijos federacijos atstovas Lietuvoje, nuo 2001 Lietuvos Respublikos kultūros ministeri-
jos fotografijos ekspertų komisijos pirmininkas.

Nuo 1965 dalyvauja parodose, pelnė daugiau kaip 250 apdovanojimų. Įvairių Lietuvos ir užsienio 
fotografijos konkursų žiuri narys, daugelio užsienio fotoklubų garbės narys, mokslinių konferencijų, 
seminarų dalyvis ir pranešėjas, fotografinių leidinių redakcijos kolegijų narys,  konsultantas, parodų 
kuratorius. 170 įvairaus pobūdžio publikacijų ir vertimų iš fotografijos istorijos, teorijos  Lietuvos ir 
užsienio laikraščiuose bei žurnaluose autorius, metraščių bendraautorius. (98 psl.)
Lit.:  Stanislovas Žvirgždas, Lietuvos peizažai/Lithuanian landscapes (sudarytojas: A. Aleksandravi-
čius). 2004, 101 psl.

181 Stanislovas Žvirgždas
Apyaušris
1990, sidabro bromido atspaudas ant pusiau matinio fotopopieriaus, 16 x 35,8
400 Lt
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182 Stanislovas Žvirgždas  
Pavakarys
1959, sidabro bromido atspaudas ant pusiau 
matinio fotopopieriaus, 23,7 x 31,7
400 Lt

183 Stanislovas Žvirgždas
Rudens kelias
1950, sidabro bromido atspaudas ant pusiau 
matinio fotopopieriaus, 16 x 35,5
400 Lt

184 Stanislovas Žvirgždas 
Ruduo
1956, sidabro bromido atspaudas ant pusiau 
matinio fotopopieriaus, 16,5 x 35,8
400 Lt

185 Stanislovas Žvirgždas
Ryto rūkas 
1993, sidabro bromido 
atspaudas ant pusiau 
matinio fotopopieriaus, 
17,7 x 36
400 Lt
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Įvairūs dokumentai

186 Jonas Buračas
Lietuvos vidaus paso konkursinis eskizas 
~1926, pop., tušas, 26 x 18 (vaizdas), signuotas
1200 Lt

187 Pasai
Vokiečių Reicho išduoti I-jo Pasaulinio karo metais lietuvių pasai (10 egz.), su asmenų nuotraukomis 
ir pirštų antspaudais.
780 Lt

188 Patentai  
Patentai (2 egz.) alkoholiniams ir mažalkoholiniams gėrimams pardavinėti, išduoti 1926 Šiaulių 
 apskrities mokesčių inspekcijos. 
340 Lt

189 Verslo liudijimas
Verslo liudijimas, išduotas dvarininkui Pranui Laucevičiui, užsiimti pirties veikla, Telšiai, 1915, 
 spalvota spauda su rankraštiniais įrašais, 35 x 19. 
130 Lt 

190 Draudimo polisas
Draudimo kompanijos „Lietuva“ polisas, apdraudžiantis Abelio Lapino turtą.
Kaunas, S.Neimano spaustuvė, 1938, 35 x 23
100 Lt

191 Vekseliai
Lietuvos komercijos banko 1940 išduoti vekseliai (40 egz.), protestuoti, su pašto ženklais
560 Lt
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192 Atsišaukimai
Lietuvos Komunistų partijos 1925-1936 leisti atsišaukimai politine tematika, 10 egz.
480 Lt

193 Herbas
Herbas „Будь правдивъ“– jo piešinys ir trumpas aprašymas rusų kalba kitoje pusėje, pop. su 
 vandenženkliais, 16,3 x 10
110 Lt

194 Telegrama
1934 m. siųsta sveikinimo telegrama
90 Lt

195 Įgaliojimas
XVIII amžiaus rankraštinis dokumentas „Plenipotencija“ (įgaliojimas), Vilniaus vaivadija, 
 Naugardukas. Lenkų klb., pilnas popieriaus lakštas su vandenženkliu, 35 x 42. 
800 Lt

196 XVIII amžiaus rankraštinis dokumentas „Išrašas iš 1597 m. Vilniaus vaivadijos nuosavybės 
knygų“, Vilnius
Lenkų klb., pilnas popieriaus lakštas su vandenženkliu, 35 x 42 
800 Lt

197 Bajorystės liudijimas
1909 Kauno gubernijos bajorų deputatų susirinkimo išduotas bajorystės liudijimas Pranui Pikeliui, su 
5 autografais, 2 antspaudais ir pašto ženklu.
480 Lt

198 Skinderių giminės bajoriškos kilmės patvirtinimo liudijimas
Kauno gubernatoriaus ir Kauno gubernijos bajorų vadovo parašai, antspaudai, žyminis popierius
(1 rublis), Kaunas, 1865. 
75 Lt
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199 Šmigirių giminės bajoriškos kilmės patvirtinimo liudijimas
Vilniaus gubernatoriaus ir Vilniaus gubernijos bajorų vadovo parašai, antspaudai, žyminis popierius
 (1 rublis), Vilnius, 1865.  
75 Lt

200 Aukos Vilniaus krašto draugijai remti lakštas 5 USD, 
Kaunas, 1940, 22 x 32 
80 Lt

201 Aukos Vilniaus krašto draugijai remti lakštas 10 USD, 
Kaunas, 1940, 22 x 32
80 Lt

202 Vilniaus dramos teatro „Reduta“ 1926-1927 m. spektaklių programų rinkinys (10 vnt.) 
200 Lt

203 Vilniaus dramos teatro „Reduta“ bukletai Nr.7, 13, 14, 16 su spektaklių programomis ir rėmėjų 
reklamomis. 
200 Lt

204 Kino „Forum“ Kaune reklaminis plakatas filmui „Caro išvadavimas“
Kaunas, A.Bako spaustuvė, XX a. 4-tas dešimtmetis, 24 x 32.
100 Lt

205 Kino „Forum“ Kaune reklaminis plakatas filmui „Studentės romanas“
Kaunas, S.Neimano spaustuvė, XX a. 4-tas dešimtmetis, 24 x 32. 
100 Lt
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Plakatai

206 ArbitBlato parodos plakatas
Paroda Paryžiuje, Galerie Rene Drouet, 1969
Ofsetinė spauda, 66 x 47,5
Pasportuotas ir įrėmintas.
1900 Lt

207 Kasiulio parodos plakatas
Paroda Paryžiuje, Galerie Stiébel, 1959
Spalvota litografija, tir. 148/200, 61 x 48
Sign. AD: Kasiulis
1400 Lt
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Scenografija

208 N. Žilinskas
Scenografijos projektų ir sceninių kostiumų eskizų Dž. Pučini „Bohemai“ ir kt. operoms rinkinys
1977, pop., piešt., akv., tušas, įvairaus formato, 10 vnt., signuoti „N.Z.“ arba „N.Zilinskis“
1400 Lt
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Kelionė, tekstas ir vaizdas

Paulius Normantas (g. 1948)

Keliautojas ir fotografas. Gimė 1948 m. Žemaitijoje, 1974 m. baigė Vilniaus Universitetą. Lietuvos ir 
Vengrijos fotomenininkų sąjungų narys, Vengrijos Menų akademijos narys. 

209 Paulius Lai Vėjus Normantas
Baltas
Fotografijos ir haiku poezija
Vilnius, „Petro ofsetas“, 2005, 9-tas iš 108 numeruotų egz.
Rankų darbo klijavimas, nugarėlė kiniško šilko. Knyga yra kartono dėžutėje su reljefu.
Įrašyta į Lietuvos Gineso rekordų knygą kaip ilgiausia knyga – 10,4m.
350 Lt

ke
lio

nė
, t

ek
st

as
 ir

 v
ai

zd
as

63



64

210 Paulius Normantas 
Peoples and temples
Atvirukų albumas
Vilnius, „Petro ofsetas“, 2006
20 Lt

211 Paulius Normantas 
Wars and peace/ Háborúk és beke: In memoriam Robert Capa 
Fotografijų albumas, tekstai anglų, vengrų klb.
Vengrija, Pytheas & St.Paulius, 2004, 112 psl.
115 Lt

212 Paulius Normantas 
Kőrösi Csoma Sándor valóságos és álombéli útján
Vengrija, Magyar Fotográfiai Múzeum – A Tan Kupuja Buddhista Főiskola, 2001, 115 psl, vengų klb.
135 Lt

213 Paulius Normantas 
Vanishing sources. A photographic survey of ten remote Finno-Ugrian peoples
Vengrija, Corvinos, 1990
Fotografijos Pauliaus Normanto (166), tekstas – Péter Domokos, anglų klb. (knygoje yra priedas – 
atskirai įrištas teksto vertimas vengrų klb.)
210 Lt

214 Paulius Normantas 
Budos vaikai: tibetiečiai, ladakiečiai-zanskariečiai, mustangiečiai, dolpiečiai
Fotografijos ir tekstai
Vilnius, Vaga, 1999, 179 psl.
190 Lt
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215 Paulius Normantas 
Neringos kopos / Žemaičių laidotuvės / Kryžių kalnas / Orvidų sodyba
Fotografijų albumas 
Vilnius, R.Paknio leidykla, 2002, 103 psl.
100 Lt

216 Paulius Normantas
14 testvér (14 brolių)
Vengrija, Kossuth Kiadó, 2006, 167 psl.
Knyga apie 14 fino-ugrų tautų, kai kurias iš jų – nykstančias. 
Fotografijos Pauliaus Normanto, tekstas vengų klb. Csepregi Márta
120 Lt
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Santrumpos

AD – apačioje dešinėje
AK – apačioje kairėje
akv. – akvarelė
egz. – egzempliorius
il. – iliustracijos
klb. – kalba
p. – puslapiai (ištraukos)
piešt. – pieštukas
pop. – popierius
psl. – puslapių skaičius
sign. – signatūra
T. – tomas
tir. – tiražas
vyr. red. – vyriausias redaktorius
vnt. – vienetas
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osMENO KŪRINIŲ (ĮSKAITANT KNYGAS IR SUSIJUSIUS OBJEKTUS) 
PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR SĄLYGOS 

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių (įskaitant knygas ir susijusius objek-

tus) pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių aukciono taisyklės“) yra 
privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos anketą aukciono dalyvis 
neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su Meno kūrinių (įskaitant knygas ir susijusius 
objektus) aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netiks-
lumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.

1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – „Aukciono namai“) organizuojamas ir 
vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (įskaitant knygas ir susijusius objektus) (toliau 
– „Meno kūrinių“) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi pirkti keliems 
asmenims per Aukciono namus, o  Meno kūrinio pirkimo-pardavimo sandoris sudaromas su 
tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – „Pirkėjas“).

1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį pateikusio savininko (toliau 
– „Savininkas“) bei Pirkėjo.

1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną vedantis asmuo), aukciono 
protokoluotojas, aukciono finansininkas ir kiti už aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi 
asmenys.

1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų meno kūrinių viešas ekspona-
vimas, vykstantis ne trumpiau nei 3 dienos iki aukciono pradžios. 

1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti aukcione kaip aukcione siūlomų 
meno kūrinių potencialus pirkėjas. 

1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis aukciono dalyvį aukciono 
metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo atstovo vardą ir pavardę registracijos anketoje, o 
atvykęs į aukcioną, aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono namų administracijai 
asmens dokumentą bei aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis. 
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1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno aukcione parduoda-
mo meno kūrinio galutinė kaina ir pirkėjas. Aukciono metu daromas audio ir video įrašas yra 
aukciono protokolo dalis. 

1.9. Dalyvio numeris – aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis iškelia, siūlydamas 
savo kainą.

1.10. Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių aprašymas, nurodant meno kūrinio 

autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus, pradinę kainą bei kitus duomenis.
1.12. Kūrinio pasas – oficialus aukcionui pateikto meno kūrinio dokumentas, kuriame 

nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo laikas ir vieta, technika ir medžiagos, 
išmatavimai, būklė, signatūros bei kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys. 

1.13. Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams įsigyti siūlomas meno ar 
kultūros kūrinys, knyga ar susijęs objektas.

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio galutinės (pardavimo) ir pradinės kainos.
1.15. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už Meno kūrinį aukciono dalyvių pasiū-

lyta kaina. Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris pridedamas prie  
meno kūrinio pardavimo kainos.

1.16. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama aukcione pradedant konkretaus meno 
kūrinio pardavimą. Nurodoma kaina yra be PVM. Knygos yra apmokestinamos lengvati-
niu 5 proc. PVM tarifu. 

1.17. Žiūrovas – asmuo, sumokėjęs žiūrovo mokestį ir dalyvaujantis aukcione stebėtojo 
teisėmis. 

2. Registracija dalyvavimui aukcione
2.1. Dalyvauti ir pirkti aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys, dalyvau-

jantys aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas aukcione dalyvauja asmeniškai 
arba per savo atstovą.   

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, turi užsiregistruoti – 
užpildyti registracijos anketą ir sumokėti Aukciono namams registracijos mokestį.
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2.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti šiuos duomenis (i) fizinis as-
muo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas; (ii) juridiniai asmenys 
– pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, faksas, 
elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, banko rekvizitai, įgalioto įmonės atstovo daly-
vauti aukcione vardas, pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas. Registracijos anketoje 
Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar nupirktą kūrinį jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo 
paslaugų, taip pat – ar reikės tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į užsienį. 

2.4. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų konfidencialumą. Anketose pateikta 
informacija nebus perduota, perleista ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus 
tuos atvejus, kai to imperatyviai reikalauja galiojantys teisės aktai.

2.5. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų interneto svetainėje, arba užpildyti 
kataloge esančią formą ir atsiųsti faksu. Registruotis taip pat galima aukciono organizavimo 
vietoje prieš aukciono pradžią. Registracija aukciono organizavimo vietoje prasideda likus 1,5 
val. iki aukciono pradžios, baigiasi likus 10 min. iki aukciono pradžios.

2.6. Registracijos mokestis turi būti įmokėtas į Aukciono namų banko sąskaitą, kurios 
rekvizitai yra nurodyti registracijos formoje, arba sumokėtas grynais pinigais, jei registracija 
atliekama aukciono vietoje. Jeigu registracijos mokestis sumokamas banko pavedimu, pinigai 
turi patekti Aukciono namų banko sąskaitą ne vėliau kaip 12-a valandų iki aukciono pradžios, 
priešingu atveju Aukciono namai laiko, kad asmuo, norintis dalyvauti aukcione, registracijos 
mokesčio nesumokėjo, ir jį turi sumokėti  grynais pinigais.

2.7. Kiekviena įvykdyta registracija (registracijos momentu laikomas registracijos mokesčio 
įnešimas į Aukciono namų sąskaitą) yra patvirtinama elektroninio pašto pranešimu. 

2.8. Dalyvių ir žiūrovų registracijos mokesčiai yra negrąžinami. 
2.9. Užsiregistravęs dalyvis neatlygintinai gauna Katalogą ir Numerį. Žiūrovai numerio 

negauna, o katalogą gali įsigyti atlygintinai už Aukciono namų nustatytą kainą. 

3. Aukciono vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku, kurie  nurodomi 

Kataloge, Registracijos anketoje bei Aukciono namų interneto svetainėje.
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3.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims apžiūrėti auk-
ciono meno kūrinių ekspozicijoje visus meno kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki 
aukciono pradžios. Užsiregistravę dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų 
konsultaciją dėl aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos laiko būtina iš 
anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais telefonais. 

3.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų meno kūrinių 
skaičiaus, aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka. 

3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną meno kūrinį (autorius, pavadinimas, sukū-
rimo metai) ir skelbia pradinę kainą. Pradinė meno kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:

100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 20 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
3000 Lt ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio numerį, nukreiptą į auk-

ciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą kainą.
3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas iš pirkėjų nebesiūlo 

didesnės kainos, aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio 
dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Nuskambėjus plak-
tuko dūžiui, meno kūrinys laikomas parduotu, o didžiausia pasiūlyta kaina ir ją pasiūliusio 
dalyvio numeris įrašomi aukciono protokole.

3.7. Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių saugykloms suteikiama pirme-
nybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į nesančių valstybinėse saugyklose valstybės saugomų 
kilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Paskelbus aukcione galutinę meno kūrinio, kuris yra 
kultūros vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo teisę šį meno kūrinį nu-
pirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas turi garsiai pareikšti apie tokį sprendimą dar 
prieš pereinant prie sekančio meno kūrinio aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi 
būti užsiregistravęs aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos vadovo įgaliojimą 
pirkti meno kūrinius aukcione. 

3.8. Pasibaigus aukcionui, aukciono dalyviai grąžina aukciono administracijai dalyvių numerius. 
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Atsiskaitymas
4.1. Iškart po aukciono sesijos meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie aukciono admi-

nistracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą. 
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam meno kūriniui išrašo išankstinio 

apmokėjimo sąskaitą (du egzempliorius), kurioje nurodo meno kūrinio numerį ir privalomą 
sumokėti kainą (su PVM). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos egzempliorius įteikia-
mas aukciono dalyviui, antrasis  lieka aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo 
į aukciono protokolą.

4.3 Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais pinigais, arba banko pavedi-
mu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono. 

4.4. Mokant grynais pinigais, aukciono dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas 
bei atiduodamas meno kūrinys ir kūrinio pasas. 

4.5. Sumokėjus banko pavedimu, meno kūrinys atiduodamas arba išsiunčiamas Pirkėjui kai 
pinigai įplaukia į Aukciono namų sąskaitą. Banko pavedime būtina nurodyti pirkėjo vardą ir 
pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto meno kūrinio pavadinimą arba numerį. 

4.6.Aukciono namai nepriims įmokų už meno kūrinį iš trečiųjų asmenų, tik iš užsiregis-
travusių ir didžiausią kainą už objektą pasiūliusių dalyvių, kaip tai yra fiksuota aukciono 
protokole, nebent yra atskiras, dar prieš aukciono pradžią pasirašytas trišalis susitarimas tarp 
Aukciono namų, aukciono dalyvio ir mokėtojo. 

4.7. Pirkėjas privalo atsiimti meno kūrinį per 48 val. nuo pinigų sumokėjimo momento. Jei 
pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno 
kūrinio saugojimą – 0,2 % meno kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

4.8. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, jie meno kūrinį turi išsiųsti per 60 
val. nuo piniginių lėšų pateikimo į Aukciono namų sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai 
ima papildomą mokestį, kuris turi būti sumokėtas kartu su mokesčiu už nusipirktą meno 
kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  bei draudimo pervežimo 
metu ( jei taikytina) kaštai.

4.9. Kartu su nusipirktu meno kūriniu pirkėjui išduodamas oficialiai aukciono namų patvir-
tintas jo pasas.
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4.10.  Atsiimdamas meno kūrinį, pirkėjas privalo pasirašyti Meno kūrinių atidavimo pirkė-
jams žurnale arba analogiškame kurjerio pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, 
kad pirkėjas Aukciono namams neturi jokių pretenzijų. 

4.11. Jeigu meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į valstybinę apskaitą, jis 
išduodamas pirkėjui kartu su Kultūros vertybių apsaugos reglamentu. 

4.12. Jeigu Pirkėjas nori meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų) išvežti į užsienį, jis turi 
vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 pa-
tvirtintomis Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respu-
blikos taisyklėmis bei kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

4.13. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukciono – neatsiskaito su Aukciono 
namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda teisę dalyvauti Aukciono namų 
rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų 
interneto svetainėje bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos 
skleidimo kanalais. Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į teismą ginti savo pažeistas 
teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno kūrinio 
pirkimą-pardavimą įvykusiu bei reikalavimą sumokėti Aukciono namams bei pardavėjui pri-
klausančias sumas.

 5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
5.1. Meno kūrinių aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos 

Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo meno kūrinių aukci-

ono tvarkos, sąlygų, aukcione parduotų meno kūrinių perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių 
atvejų, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
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Aukciono dalyvio registracijos anketa

Aukciono data: 2008 m. lapkričio 12 d., 18 val.
Aukciono vieta: Vilniaus Rotušė (Didžioji g. 31, Vilnius)

Fizinis asmuo:

vardas / Name

pavardė /Family name

adresas / Address

mob. tel. / Cell-phone

el. paštas / E-mail

ar aukcione dalyvaus tiesiogiai?
Is the person going to participate 
directly

�  Taip
�   Ne
Atstovo vardas, pavardė:.......................................................................
Įgaliojimo atstovauti dokumentas:.......................................................
Atstovo asmens kodas ir dokumentas: ...............................................

Ar bus reikalingos nupirkto kūrinio 
transportavimo paslaugos?

�  Ne
�  Taip
Pristatymo adresas: ...............................................................................
...................................................................................................................

parašas
Vardas, pavardė

ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  SĄLYGOMIS 
BEI SU JOMIS  SUTINKU

Informacija apie registracijos mokesčius:
Dalyvio registracijos mokestis – 30 Lt. Registracijos mokestis turi būti pervestas į žemiau nurodytą sąskaitą, arba sumokėtas aukciono vietoje prieš 
renginio pradžią:
Meno rinkos agentūra
Įm. kodas 300851833 
A/S: LT244010042401653796 
AB bankas DnB Nord, banko kodas 40100
Užpildytą registracijos formą prašome siųsti faksu (8~5)2307200. Registraciją taip pat galima atlikti on-line tinklapyje www.menorinka.lt 
Gavę registracijos formą ir matydami atliktą pavedimą, patvirtinsime Jūsų registraciją elektroniniu laišku.

Užsiregistravęs dalyvis gauna katalogą bei dalyvio numerį (aukciono vietoje).
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Aukciono dalyvio registracijos anketa

Aukciono data: 2008 m. lapkričio 12 d., 18 val.
Aukciono vieta: Vilniaus Rotušė (Didžioji g. 31, Vilnius)

Juridinis asmuo:

Pavadinimas

Teisinė forma

Įmonės kodas

Įmonės vadovas

adresas

telefonas

mob. telefonas

ar yra pvm mokėtojas?
� Ne
� Taip      PVM mokėtojo numeris:.....................................................

Aukcione dalyvausiantis įmonės 
atstovas:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*

Įmonės vadovo pasirašyto įgaliojimo data ir 
numeris*

Ar bus reikalingos nupirkto kūrinio 
transportavimo paslaugos?

� Ne
� Taip
Pristatymo adresas: ...............................................................................
...................................................................................................................

parašas
Vardas, pavardė
Pareigos
A.V.

ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  SĄLYGOMIS 
BEI SU JOMIS  SUTINKU

* būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Informacija apie registracijos mokesčius:
Dalyvio registracijos mokestis – 30 Lt. Registracijos mokestis turi būti pervestas į žemiau nurodytą sąskaitą:
Meno rinkos agentūra
Įm. kodas 300851833 
A/S: LT244010042401653796 
AB bankas DnB Nord, banko kodas 40100
Užpildytą registracijos formą prašome siųsti faksu (8~5)2307200. Registraciją taip pat galima atlikti on-line tinklapyje www.menorinka.lt 
Gavę registracijos formą ir matydami atliktą pavedimą, patvirtinsime Jūsų registraciją elektroniniu laišku.
Užsiregistravęs dalyvis gauna katalogą bei dalyvio numerį (aukciono vietoje).
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Meno rinkos agentūros aukcionas Nr. 6,
2008 m. gruodžio 17 d. 18:00
Tolerancijos centras, Vilnius.

Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

mob. tel. (8-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

www.menorinka.lt

1 ir 4 viršeliuose: Louys Morery (aut., red.) Le grand dictionnaire historique ou le mélange 
curieux de l’histoire sacrée et profane... T. I : 1702, Amsterdamas: La Haye.

Dizainas ir maketas DiViZijA 
© Meno rinkos agentūra, 2008 



knygos
bažnytiniai tekstai, reti spaudiniai, XIX - XX a. knygos, 
enciklopedijos, iliustruotos knygos, periodika, judaika, istorinė grafika, 
kartografija, ekslibrisai, autografai, etiketės, militaria ir sportas, fotografija, 
įvairūs dokumentai, plakatai, scenografija, kelionė, tekstas ir vaizdas


