
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Sukanka 80 metų, kai Vepriuose, 
Ukmergės rajone, 1941 m. balan-
džio 5 d. gimė Eugenijus Levickas, 
daktaras (fi ziniai mokslai, chemi-
ja), Lietuvos irklavimo federacijos 
ir Lietuvos olimpiečių asociacijos 
prezidentas, olimpietis, Europos 
čempionato medalininkas ir daug-
kartinis Lietuvos čempionas. Mirė 
2015 m. spalio 9 d. Vilniuje.

֎ ֎ ֎
Sukanka 115 metų, kai Atkočių 

kaime, Ukmergės rajone, 1906 m. 
balandžio 13 d. gimė Vladas Šileika, 
hidrotechnikos inžinierius, daktaras 
(technologijų mokslai, žemės ūkio 
mokslų kandidatas, 1959). Mirė 
1996 m. rugsėjo 12 d. Kėdainiuose.

֎ ֎ ֎
Sukanka 80 metų, kai Ukmergėje 

1931 m. balandžio 15 d. gimė Ne-
ringa Dičiuvienė, inžinierė architek-
tė, humanitarinių mokslų daktarė.

֎ ֎ ֎
Sukanka 80 metų, kai Vidiš-

kiuose, Ukmergės rajone, 1941 m. 
balandžio 24 d. gimė Algimantas 
Sėjūnas, fi zikas, valstybės ir politi-
kos veikėjas, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos akto dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo signataras.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Metų sukaktys Fotografi jos atskleidžia, kaip keičiasi miestas

Emigrantas Jonas Keturka gimto krašto nepamiršta – renka senosios Ukmergės 
nuotraukas ir dalijasi jomis feisbuko puslapyje „Ukmergė senose fotografi jose“. 

Emigrantas Jonas Keturka, ki-
lęs iš Ukmergės rajono, Palivarko 
kaimo, šiuo metu su šeima gy-
vena Anglijoje, Kento grafystėje. 
Tačiau gimto krašto nepamiršta 
– renka senosios Ukmergės nuot-
raukas ir dalijasi jomis sukurtame 
feisbuko puslapyje „Ukmergė 
senose fotografi jose“. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ
Palivarkas, iš kurio kilo J. Ke-

turka, yra labai mažas kaimas tarp 
Šaukavos ir Rečionių. 2011 metų 
surašymo duomenimis, jame te-
gyveno 25 gyventojai, o šiandien 
– dar gerokai mažiau.  

 „Šis projektas yra mano savo-
tiška duoklė savam kraštui. Visada 
mėgau istoriją, ypač senas nuotrau-
kas, kuriose įamžinta mūsų praei-
tis. Dėl jų labai lengva suprasti, 
kaip viskas keičiasi, ko dažnai net 
nepastebime vis bėgdami, skubėda-
mi“, – sako J. Keturka, kalbėdamas 
apie idėją sukurti puslapį (grupę) 
„Ukmergė senose fotografi jose“. 

Anot vyro, viskas prasidėjo 
prieš keletą metų. Radęs Ukmergės 
seną nuotrauką internete – visuo-
met ją išsisaugodavo, radęs aukci-
onuose – įsigydavo. Taip po truputį 
kaupėsi archyvas. Nusprendė juo 
pasidalyti su kitais. 

Puslapis „Ukmergė senose foto-
grafi jose“ sukurtas 2012 metų vasa-
rio 16 d. ir nuo tada jame talpinami 
įrašai su Ukmergės fotografi jomis. 

„Likau maloniai nustebintas, 
kaip stipriai žmonėms tai patinka, 

sukelia diskusijas ir net padeda 
atrasti giminaičius, vaikystės drau-
gus, ar itin pasikeitusias vietas ir 
objektus“, – pasakojo pašnekovas. 
Taigi komentarai prie nuotraukų 
puslapyje yra labai laukiami.

Puslapio kūrėjui dar maloniau, 
kad tai „įkvepia žmones nupūsti 
dulkes nuo savo senų šeimos al-
bumų ir rasti dar nematytų krašto 
vaizdų, žmonių. Padeda jiems 
prisiminti jų pačių istoriją ir bent 
kažkiek sulėtinti tą greitą, šiuolai-
kinio gyvenimo tempą“.

Kai kurie žmonės atsiunčia nuot-
raukų kopijas, kartais dovanoja ar 
parduoda pačias fotografi jas ar tie-
siog paremia ar reklamuoja sukurtą 
puslapį. Už tai jo autorius jaučiasi 
labai dėkingas. „Ukmergė senose 
fotografi jose“ nėra fi nansuojamas 
institucijų. „Tai tiesiog vieno žmo-
gaus hobis, virstantis vis didesniu 
Ukmergės istorijos kaleidoskopu“, 
– sako J. Keturka.

Puslapyje yra nuotraukų, atspin-
dinčių skirtingus istorijos tarpsnius 
– tarpukarį, sovietmetį, atgimimą ir 
dabartį. Yra ir dar senesnių nuot-
raukų, siekiančių net XIX amžių. 

Viena pirmųjų nuotraukų buvo 
iš paties Jono šeimos albumo, 
kurioje įamžinta jo mamos šeima, 
seneliai. 

„Pačiam labai buvo įdomu 
pamatyti Ukmergės „velnio rato“ 
nuotrauką, nes tai buvo tik mig-
lotas prisiminimas iš vaikystės 
– apie įdomiausius vaizdus kalba 
J. Keturka. – Kita – su žmogumi, 
kuris per Ukmergę važiuodavo 
pasikinkęs karvę.“

Nukelta į 8 p.

Bibliotekos turtas – nuosavybės ženklais pažymėtos knygos

Sigita ASTIKIENĖ
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografi jos-kraštotyros 
skyriaus vedėja

Knygos nuo seno buvo žmonių 
vertinamas ir branginamas turtas, 
todėl siekiant jį apsaugoti nuo 
įvairių nuostolių, pradėti naudoti 
knygos nuosavybės ženklai. 

Knygų nuosavybės arba pri-
klausomybės ženklai yra įvairūs: 

superekslibrisai, ekslibrisai, įrašai, 
antspaudai, lipdės, dedikacijos. 
Dažniausiai tokiais ženklais pažy-
mimas knygos priešlapis, antraš-
tinis lapas, vidinė viršelio pusė ar 
pats viršelis. 

Pažymėdami savo knygas as-
menys ar organizacijos siekia 
pabrėžti, kad šios knygos priklauso 
būtent jiems. Savitų knygų ženklų, 
naudotų ankstesniais istoriniais lai-

kotarpiais, tyrimai šiandien leidžia 
sužinoti apie to meto atskirų asme-
nų, dvarų bibliotekas, knygynus ir 
jų kauptus fondus bei kolekcijas.

Apžvelgsime Ukmergės viešo-
sios bibliotekos fonduose esančius 
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios 
laikotarpio leidinius bei pristaty-
sime organizacijas, kurių ženklais 
pažymėtos knygos.

Ukmergės Vlado Šlaito viešo-
joje bibliotekoje saugomos knygos 
yra gautos ne tik įsigyjant naujus 
leidinius, bet ir dovanotos. 

Dalis tokių knygų turi ir savo 
nuosavybės ženklus: įrašus, eks-
librisus, antspaudus, marginalijas 
ir kitus. Bibliotekoje yra saugomi 
1845–1927 metų leidiniai, kurie 
priklausė tuo metu Ukmergėje 
veikiančioms įstaigoms ir organi-
zacijoms, pavieniams asmenims. 
Tikėtina, kad iš savo pirmųjų 
šeimininkų knygos galėjo patekti į 
tuometę 1946 metais įrengtą Nacio-
nalinės M. Mažvydo bibliotekos se-
nųjų leidinių saugyklą, kuri vadinta 
Knygų rūmais, o vėliau perduotos 
Ukmergės viešajai bibliotekai.

Knygos parašytos rusų, lenkų, 
vokiečių kalbomis, leistos Varšuvoje, 
Krokuvoje, Sankt Peterburge, Mas-
kvoje, Lvove bei kituose miestuose. 

Dauguma leidinių – grožinė lite-
ratūra (apsakymai, apysakos, esė), 
taip pat yra istorijos, geologijos, 
literatūros, kitų mokslo šakų vado-
vėlių. Įstaigų antspaudai knygose 
pažymi, kur konkrečiu laikotarpiu 
buvo saugomos šios knygos. Kai 
kuriose knygose yra ne po vieną 
skirtingą antspaudą ar įrašą. Tai 

Senosios knygos.

nurodo, kad šios knygos keliavo 
iš vienos vietos į kitą ir kiekviena 
organizacija leidinius žymėjo savo 
ženklu. 

Daugiausia šių knygų priklausė 
Centraliniam valstybės knygynui 
(dabar – viešoji biblioteka), įvai-
rioms žydų bendruomenės organi-
zacijoms bei mokymo įstaigoms. 
Neabejotina, kad buvo ir daugiau 
tiek įstaigų, tiek pavienių asmenų, 
kurie savo knygas žymėjo įvairiais 
įrašais, ekslibrisais ir kitais ženk-
lais, tačiau čia koncentruojamasi 
į turimus ir išsaugotus knygų 
ženklus kaip prielaidą pristatyti jų 
savininkus. 

Ukmergėje 1922 m. buvo įkurta 
viešoji biblioteka, kuri iki 1936 m. 
buvo vadinama Centralinio valsty-
bės knygyno Ukmergės skyriumi. 
Apie Ukmergės knygyno skyriaus 
atidarymo vietą tikslių duomenų 
neturima, bet, kaip teigia senieji 
ukmergiškiai, 1926 m. skyrius vei-
kė Kauno gatvėje (pastatas neišli-
kęs). Vėliau buvo perkeltas į Šaulių 
namus, esančius Kauno g. 40. 

Ukmergės skyriaus fondai buvo 
negausūs, komplektuojami iš Cent-
ralinio knygyno dubletų, vietose 
rastų knygų ir gyventojų dovanų. 
Centralinio knygyno Ukmergės 
skyriaus antspaudu bibliotekinin-
kai pažymėdavo savo fonduose 
saugomas knygas. Nuo 1937 metų 
Centralinio knygyno Ukmergės 
skyrius buvo pavadintas Ukmergės 
viešąja valstybine biblioteka, taigi, 
keitėsi ir įstaigos antspaudas. Iš pir-
mųjų viešosios bibliotekos veiklos 
metų išsaugoti tik keli leidiniai.

Tarpukariu Ukmergėje veikė 
nemažai žydų draugijų ir organi-
zacijų, o nuo 1919-ųjų vis labiau 
pradėjo atgimti jų kultūrinis gy-
venimas. Natūralu, kad knygos 
buvo vienos iš kultūrinio vyksmo 
dalyvių. 1919 m. mieste buvo 
įkurtas žydų kultūros klubas. Jame 
visuomeniniais pagrindais veikė 
biblioteka, skaitykla, poilsio kam-
barys su įvairiais stalo žaidimais. 

1919 m. Ukmergėje įsikūrė 
ir Žydų kultūros lygos draugijos 
liaudies mokykla, kuri turėjo pui-
kią materialinę bazę. 1921 m. šioje 
mokykloje mokėsi 140, o vakarinė-
je mokykloje – 50 mokinių. Pagal 
anspaudą ant knygos Kultur. Lyga 
Biblioteka galima matyti, kad ši 
mokykla turėjo ir savo biblioteką, 
kurios antspaude organizacijos 
pavadinimai rašyti lietuvių ir jidiš 
kalbomis.

Knygose galima rasti ir ans-
paudų Žydų gimnazija. Tai – 1920 
m. rugsėjo 1 dieną Ukmergėje 
atidaryta Realinė žydų gimnazija, 
kurioje mokslas vyko jidiš kalba. 
Mokyklai didelę pagalbą teikė 
Žydų kultūrinė lyga, kuri padėdavo 
mokiniams apsirūpinti vadovėliais 
bei rašymo priemonėmis. Žydų 
kultūrinė lyga vienijo visos Lie-
tuvos mokyklas jidiš kalba, jas 
finansavo, rūpinosi jų steigimu 
įvairiose Lietuvos vietose. Taip pat 
aprūpindavo mokinius vadovėliais, 
mokslo priemonėmis, instruktavo 
bei ruošė mokytojus, organizavo 
vakarinius kursus, mokyklose dau-
giausia mokėsi neturtingi vaikai. 

Nukelta į 8 p.
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Fotografi jos atskleidžia, kaip keičiasi miestas

Atkelta iš 7 p.
Vyro manymu, atskiro straipsnio 

vertos nuotraukos su „berniukų 

Ukmergės „velnio ratas“. „Berniukų fontanas“, stovėjęs miesto centre.

fontanu“, stovėjusiu centre, kuris, 
jo žiniomis, pasirodo, dar išlikęs 
pas kažką kieme. „Ir kaip būtų 

nuostabu sugrąžinti jį į centrą!“ 
– dalijasi mintimis ukmergiškis. 
Jo pastebėjimu, būtent tokios 

nuotraukos sukelia diskusijas ir 
atskleidžia vis daugiau faktų apie 
mūsų gimtąjį miestą.

Nors iki šiol idėją J. Keturka 
įgyvendina daugiau kaip asmeninį 
hobį, ateityje vyras norėtų paban-
dyti bendradarbiauti su Ukmergės 
kraštotyros muziejumi, susipažinti 
su fotografi jų archyvais. „Jiems tai 
būtų tikrai puiki reklama, o man 
tai padėtų prie turimų nuotraukų 
parašyti tikslesnes datas, autorius“, 
– mano senų nuotraukų kolekcio-
nierius.

Jo svajonė – išleisti Ukmergės 
senų fotografi jų albumą. Šalia kiek-
vienos senos nuotraukos įdedant 
šių dienų tos vietos nuotrauką (yra 
toks aplankas grupėje), karūnuo-
jant trumpu aprašymu. „Žinoma, 
tai nėra pelninga idėja, bet būtų 
nuostabus reprezentacinis leidi-
nys“, – galvoja J. Keturka.

Šeima su dviem mažamečiais 
vaikais Anglijoje gyvena jau de-
šimt metų. Nors svetur viskas 
klostosi puikiai, Jono neapleidžia 
mintis apie grįžimą į tėviškę. 
„Ukmergė man visada ir liks 
mylimas gimtasis miestas. Kad ir 
kur būtume, kad ir ką veiktume, 
anksčiau ar vėliau juk grįšime ir 
gal liksime įamžinti fotoobjektyvo 
kadre, Ukmergės fone“, – sako 
ukmergiškis. 

Bibliotekos turtas – nuosavybės ženklais pažymėtos knygos

Atkelta iš 7 p.

1924 m. įkurta ir Ukmergės 
žydų skaitymo mėgėjų draugija, 
kurioje buvo biblioteka, skaityk-
la. Ši draugija vienijo 49 narius. 
Draugijos tikslas buvo už nedidelį 
atlygį aprūpinti draugijos narius 
knygomis, žurnalais, laikraščiais. 
Draugijos bibliotekoje ir skaityklo-
je buvo galima gauti tiek draugijos 
įsigytų, tiek padovanotų ar pasko-
lintų leidinių. Užrašas draugijos 
anspaude – rusų kalba.

Dar viena grupė organizacijų, 
savo turimas knygas žymėjusi ans-

Dalis Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje saugomų knygų turi nuosavybės ženklus.

paudais, – įvairios mokymo įstai-
gos. 1906 m. Ukmergėje priimtas 
sprendimas įsteigti gimnaziją. Tai 
buvo ganėtinai didelis iššūkis, nes 
reikalavo daug organizacinio dar-
bo, daug lėšų bei miesto bendruo-
menės ir gubernijos palaikymo. 
Vis tik po metų, 1907-aisiais, buvo 
atidaryta visuomeninė klasikinė 
berniukų gimnazija su valstybinė-
mis teisėmis. Iš pradžių ši berniukų 
gimnazija įsikūrė savivaldybės 
pastate ir joje buvo trys klasės bei 
viena parengiamoji klasė, tačiau, 
daugėjant naujų klasių, čia nebe-

tilpo, todėl nuspręsta gimnazijai 
nupirkti kitą pastatą.  

Išrinktas didelis pirklio Levito 
namas, numatant, kad ateityje čia 
tilps ne tik berniukų, bet ir mergai-
čių gimnazija. 1912 m. gimnazijos 
materialinė būklė buvo gera, vis tik 
nuspręsta, kad dvi – mergaičių bei 
berniukų – gimnazijas savivaldybei 
išlaikyti per brangu ir reikia steigti 
vieną valstybinę gimnaziją. 

Šios mokyklos pavadinimas 
antspaude parašytas rusų kalba. 
Yra knygų, kuriose du – ir šios vi-
suomeninės gimnazijos, ir Ukmer-

gės gimnazijos – antspaudai. 1918 
m. įkurta lietuviška „Saulės“ gim-
nazija, kurią po metų nuo įkūrimo 
iš „Saulės“ draugijos perėmė atsi-
kūrusios nepriklausomos Lietuvos 
Švietimo ministerija ir gimnazija 
buvo pavadinta Ukmergės valsty-
bine gimnazija. 

1938 m. gimnazijai buvo pasta-
tyti nauji modernūs rūmai J. Basa-
navičiaus gatvėje, o pati gimnazija 
pavadinta Antano Smetonos vardu. 

Dar viena organizacija, ant 
kurios knygų galima matyti po 
kelis antspaudus, yra Ukmergės 
valstybinė mokytojų seminarija, 
atidaryta 1938 m. Ji įsikūrė bu-
vusiose Valstybinės gimnazijos 
patalpose, Vytauto gatvėje 20, 
kurios liko laisvos, pastačius nau-
ją dabartinės Antano Smetonos 
gimnazijos pastatą. Seminarijos 
direktoriumi buvo paskirtas An-
tanas Vokietaitis – pedagogas ir 
aktyvus visuomenininkas. 1938 m. 
seminarijoje mokėsi 92 mokiniai, 
vėliau šis skaičius ženkliai išaugo. 
1939 metais čia mokėsi jau 267 
mokiniai. Seminarijoje vyko gana 
intensyvus kultūrinis ir sportinis 
gyvenimas: mokiniai pažymėdavo 
kiekvieną valstybinę šventę bei po-
litinius įvykius, žymesnių lietuvių 
literatūros klasikų jubiliejus ir kt.  
Šios įstaigos knygos buvo žymi-
mos tiek Ukmergės valstybinės 
mokytojų seminarijos, tiek žymos 
apie bibliotekos knygų numerius, 
ženklais.  

Bibliotekoje saugomi ir keli 
leidiniai iš grafų Kosakovskių 
kolekcijos. Grafai Kosakovskiai 
– Lietuvos didikų giminė, kilusi iš 
Mozūrijos, bet turėjusi daug dvarų, 
ypač vidurio Lietuvoje. XVIII a. 
Vitebsko vaivada Mykolas Kosa-
kovskis įsigijo Vaitkuškio dvarą 
prie Ukmergės. Maždaug nuo 
1842 metų paveldėtuose dvaruose 
Lietuvoje gyveno Lenkijos ir Lie-

tuvos kolekcininkas, dailininkas 
Stanislovas Feliksas Kosakovskis, 
Vaitkuškyje sutelkęs meno kūrinių 
ir knygų kolekciją. Vėliau tėvo 
dvarą paveldėjo Stanislovas Kazi-
mieras Kosakovskis, dvare įkūręs 
fotoateljė. 

Stanislovo Kazimiero sūnus 
Mykolas Stanislovas Kosakovskis 
1907 m. įsigijo Lyduokių dvarą, 
kuriame sukaupė turtingą bibli-
oteką ir giminės archyvą. Dalis 
dvaro bibliotekos knygų tarpu-
kariu pateko į Centrinį valstybės 
knygyną, nors 1923 m. Ukmergės 
bibliotekos ataskaitoje buvo apgai-
lestaujama, jog knygyno skyrius 
įsteigtas per vėlai, nes apylinkės 
dvarų bibliotekomis labai mažai 
pasinaudojo Centrinis knygynas 
Kaune, o daugiausia šių knygų 
išnešiojo gyventojai. 

Kosakovskių giminės ekslibri-
suose buvo pavaizduotas Kosa-
kovskių giminės herbas ir, šiuo 
atveju, knygos savininko – Mykolo 
Stanislovo Kosakovskio – vardas. 
Grafai Kosakovskiai savo biblio-
tekos knygas žymėjo labai įvairiai: 
ekslibrisais, superekslibrisais, 
antspaudais, randama knygų auto-
rių dedikacijų grafams, įklijų bei 
marginalijų.   

Neabejotina, kad tokių knygų, 
anksčiau priklausiusių Ukmergės 
krašto įstaigoms bei žmonėms, 
yra daug daugiau: jos saugomos 
nacionalinio lygmens bibliote-
kose bei muziejuose, privačiuose 
rinkiniuose. Vis tik džiugu, kad 
bent nedidelė dalis leidinių grįžo 
į savo miesto biblioteką, kur yra 
saugomas šio krašto dokumentinis 
paveldas.


