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1. FELIKSO DAUKANTO
BOS DOKUMENTAI

KŪRY-

1.1. GRAFIKOS DARBAI
1

“Abrikosų džemas”, “Sostinės degtinė”,
“Sviestas”, “Vyšnių gėrimas” ir kt.
Etiketės, įpakavimai. Eskizai
Guašas, pieštukas, spaudiniai

1948-1954 m.

86

2

“Daugiau grūdų valstybei !”, “Kovokime
su brakonieriais !”, “Moksleivių spartakiada 1956” ir kt. Plakatai, programos,
ženkleliai, kvietimai ir kt. Eskizai.
Guašas, akvarelė, pieštukas, spaudiniai

1948-1956 m.

47

3

Z.Čiževskajos
knygos
“Augalų
fiziologija”,
S.Studenikino
knygos
“Tarybinė administracinė teisė” ir kt.
knygų, brošiūrų iliustruoti viršeliai,
šriftiniai pavadinimai žurnalams ir kt.
Eskizai
Guašas, tušas, spaudiniai

1951 m.

50

4

[Monograma], portretai, rankinių, lempų ir
kt. eskizai
Tušas, pieštukas

[1952, 1953 m.]

42

5

F.Daukanto
dailės
kūrinių
parodų
Palangoje bei Vilniuje katalogai, afiša.
Lietuvių, rusų k.
Yra F.D. dailės darbų sąrašų bei
nuotraukėlių

1974, 1975 m.

50

6

F.Daukanto – dailės kūrinių parodų
Paryžiuje, Prahoje, Vilniuje ir kt. dalyvio –
katalogai, nuotraukos ir kt. Lietuvių,
prancūzų ir kt. k.

1971-1988 m.

22

[1959]-1966 m

44

1.2.RANKRAŠČIAI
7

“Lietuvos TSR dailės fondo veikla
septynmetyje”, “Gintaro
papuošalai”,
“TSKP XXII suvažiavimas ir dekoratyvinės dailės uždaviniai”. Pranešimų,

Pastabos
5

2
1

2

3

4

kalbų Lengvosios pramonės seminaruose
Maskvoje, Lietuvos TSR [dailės fonde] ir
kt. tekstai, programa. Lietuvių, rusų k.
Autografas, autorizuotas mašinraštis
8

“IX penkmečio uždaviniai”, “Produkcijos
prekinės išvaizdos ir kokybės gerinimas”,
“Apie vaikų žaidimo aikštelių ir jų
įrengimų stovį Vilniaus mieste”. Kalbų
Lietuvos TSR dailės fonde bei Architektūros ir estetikos nuolatinės deputatų
komisijos posėdyje tekstas, planas, apmatai
Yra mokslinės konferencijos Palangoje
ir kt., kuriose F.D. skaitė pranešimus,
programų. Lietuvių, rusų k.
Autografas, spaudinys

1971-1973 m.

20

9

“Šiuolaikiniai dailieji metalo ir gintaro
dirbiniai”, “Pramoninė gintaro dirbinių
gamyba ir unikalumo problema”, “Mokslo
metų atidarymui”. Pranešimų, kalbų Dailės
parodų rūmuose Vilniuje, mokslinėje
konferencijoje Palangoje bei Valstybiniame dailės institute tekstai, programos
Autografas, autorizuotas mašinraštis,
spaudinys

1978-1982 m.

48

10

“Daiktų ir aplinkos grožis”, [Estetinio
skonio ugdymas…], “Apie televizijos
specifiką ir plastiką”. Paskaitų Liaudies
universitete,
Mokytojų
tobulinimosi
institute,
Teatro-scenografijos
dailės
sekcijoje tekstai
Yra seminarų, kuriuose F.D. skaitė
paskaitas, programų
Autografas, mašinraštis, spaudos iškarpos, spaudinys

1965-1972 m.

55

11

[…Paskutiniuoju metu estetikos praktinė
sfera prasiplėtė…], […Apie dailininkuskonstruktorius], “Apie daikto funkciją ir
grožį”, “Dizainas techninei pažangai”.
Televizijos laidų scenarijai, kalbų tekstai
Autografas, mašinraštis su taisymais

1966 m. sausio 26 d. –
1984 liepos mėn.

32

5

3
1

2

3

4

12

“Vežimėliai, kioskai ir dar kai kas”,
(drauge su A.Markevičiumi), “Pramoninė
dailė”, “Apie skonius reikia ginčytis”,
“Skonis, mada, grožis”. Straipsniai
Autografas, mašinraštis, spaudos iškarpa

1958-1962 m.

27

13

[“Pramoninės dailės teorija…”], “Vilniaus
miesto interjero problemos”, “Dėl estetinio
auklėjimo programos rengimo”. Straipsniai. Lietuvių, rusų k.
Autografas, mašinraštis

1968-1984 m.

17

14

“Dizainas kultūriniame atgimime”, “Spalio
revoliucija ir dizaino ištakos”, “Mylėti
savo miestą” (drauge su V.Palaima), “Vizualinės informacijos uždaviniai ir perspektyvos”. Straipsniai. Lietuvių, rusų k.
Autorizuotas mašinraštis, mašinraštis

1989 m.

24

15

“Straipsnių
rinkinio
“Dailininkųkonstruktorių
mokymas”
recenzija”,
“I.Jančiukienės ir E.Dzekunsko metodinių
nurodymų “Profsąjunginių sanatorijų vaizdinės propagandos ir agitacijos tobulinimo
būdai,
panaudojant
firminį
stilių”
recenzija”, “Prof. E.Budreikos straipsnio
“Prieš 150 metų Vilniuje paskelbti dizaino
meno pagrindai” recenzija”. Recenzijos
žurnalo “Techninė estetika” ir kt. leidinių
redakcijoms. Lietuvių, rusų k.
Autorizuotas mašinraštis

[1971]-1985 m.

8

16

“Gintaras”, “Plataus diapazono dailininkas”, “Taikomoji dailė ir mes” ir kt.
Straipsniai, interviu ir kt., išspausdinta
periodinėje spaudoje. Lietuvių, lenkų, rusų
k.
Spaudos iškarpos

1955-1985 m.

37

1992 m. lapkričio 22 d. –
1993 m. lapkričio 5 d.

7

2. LAIŠKAI FELIKSUI DAUKANTUI
17

E.Šulaičio laiškai
Yra spaudos iškarpų kopijų bei Čikagos
lietuvių teatro “Vaidilutė” spektaklio –
P.Vaičiūno melodramos “Nuodėmingas
angelas” - programa

5

4
1

2

3

4

3. FELIKSO DAUKANTO BIOGRAFINIAI DOKUMENTAI
18

F.Daukanto – Lietuvos TSR dailės instituto
pramonės gaminių meninio konstravimo
katedros vedėjo – dokumentai (kūrybinių,
mokslinių, metodinių, visuomeninių darbų
analizė bei ataskaita ir kt.)

1971, 1972 m.

11

19

F.Daukanto – Lietuvos TSR dailininkų
sąjungos, Lietuvos TSR bei TSRS dailės
fondų, Lietuvos TSR tarpžinybinės meno
tarybos nario bei pirmininko – dokumentai
(mokslinės-visuomeninės
veiklos
bei
apdovanojimų sąrašai, darbo sutartys dėl
gintaro kūrinių pagaminimo, eksponatų
priėmimo-perdavimo aktai ir kt.). Lietuvių,
rusų k.

1958-1984 m.

57

20

Savaitraščio “Literatūra ir menas”,
“Moters kalendorius” ir kt. redakcijų raštai
F.Daukantui dėl straipsnių
Yra pašto pranešimų bei perlaidų kvitų

1958-1973 m.

30

4. DOKUMENTAI APIE FELIKSĄ
DAUKANTĄ
21

R.Budrys. “Felikso Daukanto kūrybinė
veikla”. F.D. jubiliejinės parodos katalogo
įvadas
Mašinraštis

1975 m.

5

22

Straipsniai, nekrologai, žinutės apie
F.Daukantą (arba minimas), išspausdinta
periodinėje spaudoje. Lietuvių, rusų k.
Iškarpos, iškarpų kopijos

1955 – 1995 m.

44
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1963 m. rugpjūčio mėn.

3

1. VAIZDINIAI DOKUMENTAI
23

F.Bieliauskas, J.Paleckis ir kt., atidarant
Gintaro muziejų Palangoje. Nuotraukos
(F.Daukanto)

Į šį aprašą įrašyta 23 (dvidešimt trys) bylos, 1-23 nr.
Aprašą padarė vyresn. archyvistė
2001 m. birželio 14 d.
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