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Pranešimas žiniasklaidai 
 

XL Vilniaus Aukcionas skirtas tiems,  
kurie jaučiasi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikuonimis  

 
Jau pasirodė XL Vilniaus Aukciono, skirto antikvarinėms knygoms, leidiniams, spaudai, 
istorinei grafikai, žemėlapiams, plakatams ir susijusiems objektams, katalogas. 
Aukcionas įvyks Vilniaus knygų mugėje, Litexpo rūmuose, vasario 28 d. 
Su aukcione parduodamas lotais galite susipažinti tinklapyje www.menorinka.lt 
 

 
„Asmeninė biblioteka, jos formavimas – tai 
kertinė intencija, vardan kurios ir rengiame 
šį aukcioną. Kiekvienas žmogus, 
atsižvelgdamas į savo asmeninius 
pomėgius bei profesinius interesus, turi 
galimybę susiformuoti unikalią asmeninę 
biblioteką, kuri nebus tiesiog knygų 
sankaupa, bet tam tikras to žmogaus 
atspindys. Ir tai yra nuostabus potyris, 
iššūkis, nuotykis – susiformuoti sau 
reikšmingų ir svarbių knygų biblioteką, 
slaptųjų savo patarėjų kohortą“ – taip 
aukciono intenciją formuluoja aukciono 
rengėjai. Pažymėtina, kad tai jau ketvirtas 
jų rengtas specializuotas knygų aukcionas, 
tačiau pastarasis vyko gan seniai, 2010-
aisias metais.   

Aukciono katalogas 

„Aukcionas yra lituanistinis, bet nustebsite, kokią reikšmingą vietą jame užima lenkiškos, 
vokiškos, žydiškos, rusiškos, gudiškos knygos. Tokiu būdu mes plečiame sąvokų 
„lituanistika”, „lituanistinis” ribas ir tarsi sugrįžtame į multikultūrinį, multikalbinį 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės būvį. Manau, nesuklysiu spėdama, kad šio aukciono 
rinkinys pasirodys įdomus tiems žmonėms, kurie jaučiasi LDK palikuonimis,“ – teigia 
Vilniaus Aukciono vadovė Simona Makselienė. 
 
Aukcione pristatomos knygos nuo 1561 m. iki šiuolaikinių, kaip antai, 1975 m. Jurgio 
Mačiūno išleistos „Fluxus“ knygos. Knygų kainos prasideda nuo 5 Eur, o štai brangiausias 
aukciono lotas – Konstantino Sirvydo „Trijų kalbų žodynas“ (1713 m., 8000 Eur). 
Pristatoma lituanistinė kartografija ir istorinė grafika, fotografijos, afišos, plakatai, 
dokumentai, periodika, kalendoriai. Knygos suskirstytos ne tik pagal laikotarpius, bet ir 
pagal temas: Vilnius ir Vilniana, teatro ir muzikos istorija, technika ir militaria, medicina, 
kelionės, vaikiškos knygos, meniniai leidiniai, parodų katalogai ir pan. Atskiros rubrikos  
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išsamiau pristato dvi reikšmingas figūras – Motiejų Valančių bei Juozapą Ignotą Kraševskį.  
 
Šiame aukcione savo bibliotekas galės papildyti praktiškai bet kokių, pačių plačiausių ir 
įvairiausių interesų skaitytojai ir knygos bei knygos meno mylėtojai.  
 

 

Aukciono rinkinį sudaro 726 lotai, kurių kainos prasideda nuo 5 Eur 

Registruotis, peržiūrėti  aukciono katalogą galima internete - www.menorinka.lt 

Popierinę katalogo versiją galima įsigyti Meno rinkos agentūros biure (Ligoninės g. 4, 

Vilnius). 

 

XL VILNIAUS AUKCIONAS  
2016 M. VASARIO 28 D. 13 VAL.  

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ, LITEXPO RŪMAI (2-OS SALĖS BALKONAS) 

 
EKSPOZICIJA: 

VASARIO 25 D.: 10–19 VAL.  
VASARIO 26 D.: 10–21 VAL.  
VASARIO 27 D.: 10–21 VAL.  
VASARIO 28 D.: 10–12 VAL.  

 
EKSKURSIJA: 

VASARIO 27 D. 13 VAL.  
EKSKURSIJĄ PO AUKCIONO LOTŲ EKSPOZICIJĄ VEDA PROF. DOMAS KAUNAS 

 
Daugiau informacijos: 
Tel. +370 615 29 023 | +370 685 76 500 | +5 2307 200 
El. paštas: info@menorinka.lt  
Tinklapis: www.menorinka.lt  
 
AUKCIONO PARTNERIS: 
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