2014 METAIS IŠ UŽSIENIO GAUTŲ ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ SUVESTINĖ
Gauta
(gavimo
metai, šalis)
2014 m.
Lenkija

2014 m.
Lenkija

2014 m.
Rumunija

2014 m.
Lenkija

2014 m.
(JAV)
2014 m.
(Didžioji
Britanija)

2014 m.
(Kanada)
2014 m.
(Šveicarija)

2014 m.
(JAV)

2014 m.
(JAV)

Dokumentų
Dokumentų kiekis
Dokumentų anotacija
komplekso
sudarytojas
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVAS
Suvalkų
40 GB
Metelių RKB 1808-1837 m. metrikų
valstybinis
(3499 vaizd.
knygos
archyvas
62 knygos)
(skaitmeninės kopijos)
(Lenkija)
Lenkijos
24 Rol.
Varšuvos Radvilų archyvas ( XII-XX a.)
centrinis
27077 kadr.
(mikrofilmai)
senųjų aktų
archyvas
Rumunijos
15 MB
1550 m. Europos žemėlapis, 1687 m.
nacionalinis
13 vaizd.
laiškas, 1770 m. Augusto II raštas
archyvas
3 dok.
(skaitmeninės kopijos)
Bukarešte
Lenkų žinių
1CD 2 dok.;
Oginskių dokumentai (XIX-XX a.)
akademijos ir
3 vaizd.
(skaitmeninės kopijos)
Lenkų mokslo
akademijos
mokslinė
biblioteka
(Krokuva)
LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS
Kazys Bobelis
1440 sąlyg.vnt.
Neaprašyti Kazio Bobelio (perdavė D.
Bobelienė ir J.Aničas )
Lietuvių
10 sąlyg.vnt.
Neaprašyti
Lietuvių
socialdemokratų
socialdemokratų
partijos Didžiojoje Britanijoje dokumentai
partija
Didžiojoje
Britanijoje
Vytautas Gylys
1 aplankas
Neaprašyti diplomato Vytauto Gylio
dokumentai
1 sąlyg. vnt.
Tautų Lygos archyvuose saugomų
(kietasis diskas) Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės,
Lietuvos istorinių politinių, etnografinių,
administracinio teritorinio suskirstymo,
geografinių, atskirų vietovių topografinių
žemėlapių, Klaipėdos krašto žemėlapių ir
Klaipėdos
uosto
praplėtimo
plano
skaitmeninės kopijos. Aprašyta 2014 m.
Lietuvos
343 s.v.
JAV lietuvių išeivijos veikėjo Antano
Respublikos
Rudžio sukurti garso įrašai.
generalinis
konsulatas
Čikagoje (JAV)
JAV lietuvė
54 s.v.
Filadelfijos (JAV) lietuvių bendruomenės
Julija Dantienė
radijo įrašai.

2014 m.
(JAV)
2014 m.
(JAV)
2014 m.
(JAV)
2014 m.
(Kanada)

2014 m.
(JAV)
2014 m.
(Latvija)

2014 m.
Prancūzija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

(JAV)
JAV lietuvė
6 s.v.
Bobelių šeimos fotografijų albumai.
Dalia Bobelienė
(JAV)
JAV lietuvė
14 s.v.
Janutų šeimos fotografijos.
Danutė Januta
(JAV)
JAV lietuvė
7 vnt.
Filadelfijos (JAV) lietuvių bendruomenės
Julija Dantienė
fotografijos.
(JAV)
Lietuvos
71vnt.
Lietuvos diplomato Vytauto Gylio
Respublikos
fotografijos.
ambasada
Kanadoje
JAV lietuvė
219 vnt.
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto
Dalia Bobelienė
fondo (VLIK'o) fotografijos.
(JAV)
Lietuvos
16 s.v.
Juris Ivars Neimans šeimos fotografijos.
Respublikos
ambasada
Latvijoje
LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS
Žibuntas
4 sąlyg. vnt.
Trys klijuotinės knygos, parodų plakatai,
Mikšys (1923
straipsnis apie Ž.Mikšį. 1982 – 2013 m.
- 2013 m.)
dailininkas
KAUNO APSKRITIES ARCHYVAS
Rusijos
1 s. .v.,
Imperatoriškosios Menų akademijos byla.
valstybinis
skaitmeninės 62
Vladimiras
Dubeneckis
Juozo.
V.
istorijos
lapų kopijos, 17,2 Dubeneckio asmens byla, kurioje yra
archyvas
MB
įvairūs dokumentai susiję su architekto
(Российский
mokymusi Menų akademijoje, atestatų
Государствен
kopijos,
metrikų
knygos
išrašai,
ный
dokumentai susiję su architekto karo
исторический
prievole. 1906-1919 m.
архив)
Rusijos
1 s. v., skaitmennės Imperatoriškosios Menų akademijos byla.
valstybinis
69 lapų kopijos, 14 Mykolas Songaila. M. Songailos asmens
istorijos
MB
byla, kurioje yra yra įvairūs dokumentai
archyvas
susiję su architekto mokymusi Menų
(Российский
akademijoje, atestatų kopijos, metrikų
Государствен
knygos išrašai, paso kopijos. 1894-1903 m.
ный
исторический
архив)
Rusijos
1 s. v.,
Imperatoriškosios Menų akademijos byla.
valstybinis
skaitmeninės 19
J. Zikaro asmens byla, kurioje yra yra
istorijos
lapų kopijos, 4,55 įvairūs dokumentai susiję su mokymusi
archyvas
MB
Menų akademijoje, atestatų kopijos,
(Российский
metrikų knygos išrašai. 1910-1916 m.
Государствен

2014, Rusija

ный
исторический
архив)
Rusijos
valstybinis
istorijos
archyvas
(Российский
Государствен
ный
исторический
архив)

20 skaitmeninių
vaizdų, 273 MB

Rusijos
valstybinis
istorijos
archyvas
(Российский
Государствен
ный
исторический
архив)
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka

15 skaimeninių
vaizdų, 2,66 MB

2014, Rusija

Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka

1 s. v., 8
skaitmeniniai
vaizdai, 161 MB

2014, Rusija

Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka

1 s. v., 6
skaitmeniniai
vaizdai, 112 MB

2014, Rusija

2014, Rusija

1 s. v., 11
skaitmeninių
vaizdų, 222 MB

Arklinio geležinkelio Kaune projektas
Byloje yra 1891 m. balandžio 12 d.
patvirtintas Kauno miesto planas su jame
pažymėta
projektuojamo
arklinio
geležinkelio (konkės) trasa, taip pat šioje
byloje yra konkės trasos, einančios
tuometiniu Nikolajaus prospektu, išklotinė
su pažymėtomis kertančiomis gatvėmis,
išilginių ir kertančiųjų gatvių profiliai;
vagonų brėžiniai; geležinkelio bėgių ir
tvirtinimo
detalių
brėžiniai
su
paaiškinimais. 1891 m.
Kauno gubernatoriaus 1899 metų veiklos
ataskaita Gana plačiai aprašomi įvairūs
lietuviškos spaudos draudimo aspektai,
atskleidžiamos tokio draudimo pasekmės ir
netgi yra siūloma tokį draudimą atšaukti.
1899 m.

Nemunas. Bendras Nemuno planas nuo
Kauno miesto iki sienos su Prusija.
Rankraštinis
žemėlapis,
spalvotas,
priklijuotas ant drobės ir sulankstytas į
kartoninį aplanką. Tai vaizdinis laivų
maršruto Nemunu nuo Kauno miesto iki
Prūsijos sienos, aprašymų nėra, tačiau
tiksliai pavaizduota Nemuno vagair palei
Nemuną išsidėsčiusiomis vietovėmis. XIX,
tikslių metų nėra.
Kauno plento schematinis planas nuo
Kauno iki Dvinsko miestų. Nubraižytas
inžinieriaus Lipnino tušu ant milimetrinio
popieriaus. Labai smulkus, informatyvus,
pažymėti ne tik atstumai, bet ir tiltai,
nuotėkų vamzdynai, karčemos, užkardos,
stotys,
paskiri
pakelėje
stovintys
gyvenamieji namai, pravoslavų cerkvės,
katalikų bažnyčios, miestai, miesteliai,
gyvenvietės, palivarkai vienkiemiai, ežerai
ir upeliai. Susideda iš tryliko lapų ir
sudėtas į aplanką. XIX - XX a., tikslių
metų nėra.
Kauno
miesto
planas.
Spalvotas,
informatyvus, tai yra po 1847-02-21 naujai
papildytas ir papildytas planas, plane
atsispindi ir miesto plėtra - pavaizduotas
Naujamiestis, kartu su senomis gatvėmis ir

2014, Rusija

Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka

1 s. v., 36
skaitmeniniai
vaizdai, 273 MB

2014, Rusija

Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka
Rusijos
mokslų
akademijos
biblioteka

1 s.v., 2
skaitmeniniai
vaizdai, 102 MB

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus
Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus

1 s.v., 2
skaitmeniniai
vaizdai, 74,1 MB

naujai suprojektuotomis. 1855 m.
Laivų maršrutas nuo Kauno miesto iki
Prūsijos sienos. Spalvotas, smulkus, įrištas
į kartoninį aplanką, prie pažymėtų vietovių
pateikiami ir paaiškinimai, apie vietoves
tiek apie laivybą. XIX, tikslių metų nėra.
Kauno Gubernijos žemėlapis. Išleistas
Varšuvoje, leidėjas - F. P. Karpovičius,
mastelis 20 varstų 1-ame angliškame
colyje. 1915
Kauno Gubernijos žemėlapis. Sudarytojas
J. Kuznecvas, mastelis 1:840 000

1 s.v., 4
skaitmeniniai
vaizdai 161 MB

Kauno Gubernijos žemėlapis Išleistas
Sankt Peterburge, mastelis 1:630 000 XIX
a. pab.

4 s.v., 4
skaitmeniniai
vaizdai, 114 MB

Kauno ir Suvalkų gubernijų žemėlapis.
Susideda iš keturių dalių, kurių vienoje yra
pavaizduotas nespalvotas 1892 m. būklės
Kauno planas. 1892 m.
Dvidešimt penkių varstų Europos 1914-ųjų
metų žemėlapis (D. 10 - Lietuvos Pabaltijo rajonas). 1914 m.

2 s.v., 10
skaitmeninių
vaizdų 331 MB
3 s.v., 10
skaitmeninių
vaizdų, 482 MB

Kauno
ir
Marijampolės
apskričių
topografinis žemėlapis. 1913 m.

12 s.v., 45
skaitmeniniai
vaizdai, 1,36 GB

1861 metų karinis topografinis Vilniaus ir
Kauno gubernijų žemėlapis. Žemėlapis
labai
smulkus,
sudarytas
Rusijos
generalinio štabo, mastelis - 3 varstai
viename colyje (1:126 000), tai du beveik
vienodi žemėlapių komplektai, surūšiuoti
pagal to meto Rusijos vietovių suskirstymą
eilėmis ir lapais. Žemėlapių formatas - A2.
Chronologinės ribos nuo XIX a. 7-ojo
dešimtmečio iki 1915 metų. XIX a.
pabaigos.
Kauno tvirtovės ir miesto gynybos planas,
juodraštinis, pasirašytas štabo viršininko
Burkovskio 1914 m.

1 s.v., 1
skaitmeninis
vaizdas, 76 MB

1 s.v., 1
skaitmeninis
vaizdas, 59,6 MB

Kauno tvirtovės ir miesto generalinis
planas 1908 m.

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

2014, Rusija

Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus
Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus
Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus
Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus
Karo istorijos
artilerijos, karo
ryšių ir
inžinerijos
muziejus
Rusijos menų
akademija

2014, Rusija

Rusijos menų
akademija

2014,
Rumunija

Rumunijos
nacionalinis
archyvas
Bukarešte
Rumunijos
nacionalinis
archyvas
Bukarešte

2014,
Rumunija

1 s.v., 1
skaitmeninis
vaizdas, 48,5 MB

IV -ojo forto kareivinių fasadai, brėžinys
spalvotas ir gražus vizualiai. 1910 m.

1 s.v., 1
skaitmeninis
vaizdas, 38,9 MB

Vilijampolės gynybos žiedo planas 1910
m.

1 s.v., 13
skaitmeninių
vaizdų, 171,2 MB

Kauno tvirtovės ir miesto generalinis
planas
su
pažymėtais
naujai
projektuojamais tvirtovės keliais 1913 m.

1 s.v., 5
skaitmeniniai
vaizdai, 220 MB

Kauno tvirtovės ir miesto gynybos planas
1914 m.

1 s.v., 5
skaitmeniniai
vaizdai, 198 MB

Kauno tvirtovės ir miesto gynybos planas,
slėptuvės planas 1915 m.

1 s.v., 1
skaitmeninis
vaizdas, 23,3 MB
1 s.v., 1
skaitmeninis
vaizdas, 23,3 MB
2 s.v., 3
skaitmeniniai
vaizdai, 1,87 MB

V. Dubeneckis, Salės piešinys, eskizas.
1914 m.

1 s.v., 2
skaitmeniniai
vaizdai, 1,44 MB

1930 m. birželio 21 d. raštas Rumunijos
karaliui Karoliui II-ajam, apie padėtį
Klaipėdoje. 1930 m.

J. Zikaras, piešinys - Puozuotojas su lazda.
1910 m.
1939 m. gegužės 5 d. A. Smetonos laiškas
Rumunijos karaliui Karoliui II-ajam. 1939
m.

