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Penkių paskaitų ciklas – tai pažintis su knygų puošybos elementais,  
atskleidžianti šiuolaikinės knygos meno ištakas. 

Paskaitos skirtos restauratoriams, knygotyrininkams, knygrišiams,  
muziejininkams, bibliofilams ir visiems, besidomintiems knygos  
istorine raida ir kultūra.

Paskaitos vyks antradieniais,  
nuo 2017 m. spalio 17 d. iki lapkričio 21 d. 
Paskaitų pradžia 16 val.

Spalio 17 d.
Lektorės AUŠROS LAZAUSKIENĖS paskaita apie marmurinio popieriaus 
raštų istorinę raidą Azijoje. Pasakojimą iliustruos vaizdinė medžiaga iš LMA 
Vrublevskių bibliotekos fondų.

Spalio 24 d.
Lektorės AUŠROS LAZAUSKIENĖS paskaita apie marmurinio popieriaus 
raštų istorinę raidą Europoje. Bus aptariamos naudotos medžiagos, pritaiky-
mo ypatumai, marmurinio popieriaus gamyba. Pasakojimą iliustruos vaizdinė 
medžiaga iš LMA Vrublevskių bibliotekos fondų.

Lapkričio 7 d.
Restauratoriaus SIGITO TAMULIO paskaita apie knygos įrišo struktūros 
raidą I–XVI a. Remiantis I–XVI a. modeliais, rodant skaidres bus aptariamos 
rekonstrukcijos, pristatoma knygų rišimo operacijų, taip pat ir puošybos, eiga. 
Be to, bus apžvelgta XV–XVI a. knygų puošyba, iliustruojant originalų, tarp 
jų ir rekonstruotų spaudų grafinių vaizdų bei grafinių kompozicijų, nuotrau-
komis.
 
Lapkričio 14 d.
Lektorės, menotyrininkės dr. RŪTOS TAUKINAITYTĖS-NARBUTIE- 
NĖS paskaita apie šiuolaikinę meninę knygrišystę Europoje. Bus aptariami 
jos būdingieji bruožai, chronologinės ribos, raida, puošybai naudojamos 
medžiagos, technikos ir meniniai stiliai. Bus analizuojami svarbiausi pran-
cūzų Art Nouveau ir Art Deco autoriai bei jų įrišai, bibliofilijos reikšmė. 
Lektorė aptars XX a. antroje pusėje paplitusius įrišimus atviromis nugarė- 
lėmis. Apžvelgs dabartinės meninės knygrišystės žanrų įvairovę bei sklaidą, 
tarptautinių parodų ir knygrišystės paveldo tyrimų reikšmę. Pasakojimą  
iliustruos gausi vaizdinė medžiaga.

Lapkričio 21 d.
Lektorės IEVOS RUSTEIKAITĖS paskaita „Dekoratyvinis popierius: nuo 
prabangos iki banalybės“. Dekoratyvinis popierius nuo seno yra vienas po- 
puliariausių knygos puošybos elementų. Paskaitoje bus pristatyti pagrindiniai 
rankų darbo popieriaus dekoravimo būdai, jų istorija ir paplitimas Europoje. 
Bus aptartas dekoratyvinio popieriaus ir knygos ryšys bei istoriniai šio ryšio 
pokyčiai.


