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Pranešimas žiniasklaidai 

Dėmesys antikvarinėms knygoms auga 
 

Š. m. rugsėjo 25 d. galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius) įvyko XV-asis Vilniaus 
aukcionas, skirtas antikvarinėms knygoms, žemėlapiams bei susijusiems objektams.  
 
XV Vilniaus aukcionas išsiskyrė plačia temų įvairove, kurias atspindėjo antikvarinių knygų, meniškųjų 
leidinių, periodikos, kartografijos, autografų ir rankraščių, grafikos, filatelijos, fotografijos bei medalių 
rubrikos. Iš viso aukcione nupirkti 88 eksponatai (25 proc. viso rinkinio), kurių brangiausias kainavo 
4000 Lt pigiausias – 10 Lt. Įdomu tai, jog bene pusę šių lotų įsigijo aukcione fiziškai nedalyvaujantys 
pirkėjai, užpildę specialias anketas. 
 
Brangiausiai įsigytas lotas – tai 1850 metais išleistas grafikos lakštas „Mykolo K. Radvilos įžengimas į 
Romą“ iš Paryžiuje spaustos Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“ I-ios serijos.  Šio kūrinio kaina 
pakilo nuo pradinės 1500 Lt iki 4000 Lt. Taip pat azartiškai publika varžėsi dėl 1848 metais J. Zavadskio 
spaustuvėje spausdintos knygos Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“. Kurios kaina nuo 275 Lt 
pakilo 3 kartus iki 835 Lt. Dėmesiu nenusileido ir kitas – J. Paškauskio sudarytas XVIII a. Jėzuitų 
kalendorius, dedikuotas didikams Radviloms, pasaulyje yra žinomi 5 šio kalendoriaus egzemplioriai. Šio  
leidinio kaina nuo 1900 Lt pakilo iki 3000 Lt. Brangiausia aukciono rinkinio – filatelijos –  skiltis, deja, 
nebuvo tokia populiari kolekcininkų tarpe. 
 
Seniausias įsigytas lotas – žymaus XVI a. flamandų kartografo Gerardo Merkatoriaus XVII a.  žemėlapis, 
kuriame vaizduojama centrinė Europa. Iš viso aukcione nupirkta 13 žemėlapių, siekiančių XVII–XX a. 
Ypač didelio susidomėjimo sulaukė faleristika. Buvo nupirkti beveik visi pasiūlyti lotai, kai kurių kainos 
kilo dvigubai. Pavyzdžiui, Tado Kosciuškos sukilimo 100-ųjų metinių medalio kaina nuo 130 Lt pakilo iki 
270 Lt, o už Vytauto Didžiojo 500-ųjų metinių atminimo medalį buvo pasiūlyta 120 Lt (pradinė 60 Lt). 
 
Įdomūs eksponatai taip pat neliko nepastebėti. Jie įsigyti už pradinę pardavimo kainą. Tai – dailininko 
Jono Buračo 1913–1917 metų eskizų knygelė bei  XX a. pradžios įvairių spaustuvių mokyklinių 
sąsiuvinių viršelių rinkinys. 

 
Kaip po renginio teigė Vilniaus aukciono namų direktorė dr. Simona Makselienė, „tai pirmas aukcionas, 
rengtas mūsų galerijoje „Kunstkamera“, todėl šiek tiek jaudinomės. Džiaugiamės, kad renginys buvo 
sėkmingas, vyravo šilta atmosfera... Vilniaus aukcionas ir toliau puoselės aukcionų kultūros tradicijas 
šalyje bei pristatys publikai vertingus kūrinių rinkinius palankiom kainom.“  

 
Aukciono organizatoriai dėkoja visiems dalyvavusiems. XV-ojo Vilniaus aukciono rezultatus galima 
peržiūrėti organizatorių interneto svetainėje www.menorinka.lt. Kitas – XVI Vilniaus aukcionas – įvyks 
spalio 22 d. Tolerancijos centre ir bus skirtas vaizduojamajai dailei.  
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