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1. BOLESLOVO ZUBRICKO KŪRYBOS DOKUMENTAI
1.1. „LIETUVOS CHORŲ ISTORIJA IR JŲ VAIDMUO ESTETINIAM IR KULTŪRINIAM VISUOMENĖS AUKLĖJIMUI (1940–1980 M.)“. Istorijos
mokslų kandidato disertacijos rengimo dokumentai
1

„Lietuvos chorų istorija ir jų vaidmuo estetiniam ir Spausdintas 1981–1984 m.
kultūriniam visuomenės auklėjimui (1940–1980 m.)“.
tekstas.
Disertacijos autoreferatas
Rusų k.

2

„Lietuvos chorų istorija ir jų vaidmuo estetiniam ir Autografas, 1981–1984 m. 150
kultūriniam visuomenės auklėjimui (1940–1980 m.)“. spausdintas
Disertacijos rengimo dokumentai (prašymai, auto- tekstas su
biografijos, charakteristikos, atsiliepimai ir kt.)
taisymais.
Lietuvių,
rusų k.

3

„Lietuvos chorų istorija ir jų vaidmuo estetiniam ir
kultūriniam visuomenės auklėjimui (1940–1980 m.)“.
Disertacijos gynimo kalba, atsakymai oponentams,
baigiamasis žodis, disertacijos gynimo stenograma
ir kt.

Autografas,
spausdintas
tekstas su
taisymais.
Lietuvių,
rusų k.

1984 m.

136

4

„Lietuvos chorų istorija ir jų vaidmuo estetiniam ir Spausdintas
kultūriniam visuomenės auklėjimui (1940–1980 m.)“.
tekstas.
Istorijos mokslų kandidato disertacija
Rusų k.

1984 m.

244

1.2. KNYGOS
1.2.1. „TARYBŲ LIETUVOS CHORAI“ (Vilnius,
1979)
1.2.1.1. KNYGOS RENGIMO DOKUMENTAI

34

6

5
1

„Tarybų Lietuvos chorai“. Juodraščiai, fragmentai
2
2

Autografas, [1976–1978] m. 259
3

4

5

6

(Pratarmė, Ikitarybinio laikotarpio chorų spausdintas
veiklos istorinė apžvalga, Chorų veikla 1918– tekstas su
1940 m. ir kt.)
taisymais
6

„Tarybų Lietuvos chorai“. Juodraščiai, Autografas, [1976–1978] m. 139
fragmentai (Aukštųjų mokyklų chorai)
spausdintas
tekstas su
autoriaus
taisymais

7

„Tarybų Lietuvos chorai“. Juodraščiai, Autografas, [1976–1978] m. 233
fragmentai (Įmonių klubinių įstaigų chorai)
spausdintas
tekstas su
autoriaus
taisymais
1.2.1.2. ILIUSTRACIJOS

8

„Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai, 1938–1978 m.
dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (A–D). kopijos
Nuotraukos

38

9

„Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai,
dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (G–J). kopijos
Nuotraukos

1949–1981 m.

26

10 „Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai,
dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (K–M). kopijos
Nuotraukos

1916–1968 m.

22

11 „Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai,
dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (N–R). kopijos
Nuotraukos

1924–1975 m.

36

12 „Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai,
dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (S). kopijos
Nuotraukos

1947–1968 m.

29

13 „Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai,
dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (Š–V). kopijos
Nuotraukos

1920–1970 m.

31

14 „Tarybų Lietuvos chorai“. Lietuvos chorų Originalai,

1959–1985 m.

26

Yra V.Blūšiaus laiškas
B.Zubrickui

dirigentai ir jų vadovaujami kolektyvai (Z–Ž).
Nuotraukos
3
1

2

kopijos

3

4

5

6

1.2.2. „TARYBŲ LIETUVOS CHORVEDŽIAI“ (Vilnius, 1984)
1.2.2.1. LIETUVOS CHORVEDŽIŲ
BIOGRAFIJOS
15 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (A–Č)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1969–1982 m. 303

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų,
spaudos iškarpų

16 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (D–I)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1970–1982 m. 245

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų,
koncertų programų,
spaudos iškarpų

17 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (J)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1971–1982 m. 204

Yra laiškų
B.Zubrickui,
koncertų programų,
nuotraukų

18 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (K)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1968–1982 m. 315

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų,
koncertų programų,
spaudos iškarpų

19 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (L, M)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1970–1982 m. 195

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

20 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (N–P)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1970–1982 m. 277

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

21 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (R–S)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1970–1982 m. 335

Yra laiškų
B.Zubrickui

22 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai
apie Lietuvos chorvedžius (Š–U)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas

1969–1982 m. 193

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų, spaudos

tekstas

iškarpų, koncertų
programų

4
1

2

3

4

5

6

23 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos ir kt. dokumentai apie Lietuvos chorvedžius (V–Ž)

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1968–1982 m.

301

Yra laiškų B.Zubrickui, nuotraukų,
spaudos iškarpų

24 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Knygos
paskutinis variantas (A–L)

Spausdintas
tekstas

1982 m.

168

25 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Knygos
paskutinis variantas (M–Ž)

Spausdintas
tekstas

1982 m.

194

26 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (A–
F)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

57

27 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (G–J)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

54

28 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (K)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

44

29 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (L–
O)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

44

30 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (P–
R)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

45

31 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (S–
T)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

37

32 „Tarybų Lietuvos chorvedžiai“. Lietuvos
chorvedžių portretinės nuotraukos (U–
Ž)

Originalai,
kopijos

[1980]–1983 m.

47

1.2.2.2. ILIUSTRACIJOS

1.2.3. „MOKSLEIVIŲ CHORAI“ (Vilnius, 1988)
1.2.3.1. KNYGOS RENGIMO DOKUMENTAI

33 „Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų
1

Rankraštis,
5

1983–1986 m.

2

3

bei rajonų bendrojo lavinimo, meno,
muzikos mokyklų direktorių, chorų vadovų
ir kt. raštai bei laiškai apie mokyklų
moksleivių chorus

spausdintas
tekstas

34

„Moksleivių chorai“. Fragmentai, juodraščiai (A–P)

35

250

4

5

Autografas,
spausdintas
tekstas

[1985–1986] m.

173

„Moksleivių chorai“. Fragmentai, juodraščiai (R–Z)

Autografas,
spausdintas
tekstas

[1985–1986] m.

136

36

„Moksleivių chorai“. Paskutinis variantas.
Pirmas tomas

Autografas,
spausdintas
tekstas su
taisymais

1986 m.

209

37

„Moksleivių chorai“. Paskutinis variantas.
Antras tomas

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1986 m.

222

6

1.2.3.2. ILIUSTRACIJOS
38

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir
rajonų bendrojo lavinimo, muzikos bei
meno mokyklų moksleivių chorai (A–K).
Nuotraukos

1936–1983 m.

38

39

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir
rajonų bendrojo lavinimo, muzikos bei
meno
mokyklų
moksleivių
chorai
(Kaunas). Nuotraukos

1956–1997 m.

30

40

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir
rajonų bendrojo lavinimo, muzikos bei
meno
mokyklų
moksleivių
chorai
(Klaipėda). Nuotraukos

1933–1986 m.

22

41

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir
rajonų bendrojo lavinimo, muzikos bei
meno mokyklų moksleivių chorai (L–P).
Nuotraukos

1937–1983 m.

41

42

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir
rajonų bendrojo lavinimo, muzikos bei

1950–1997 m.

39

Yra
V.Auškalnio
laiškas
B.Zubrickui

meno mokyklų moksleivių chorai (R–T).
Nuotraukos
6
1

2

43

44

3

4

5

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir rajonų
bendrojo lavinimo, muzikos bei meno mokyklų
moksleivių chorai (Vilnius). Nuotraukos

1966–1993 m.

47

„Moksleivių chorai“. Lietuvos miestų ir rajonų
bendrojo lavinimo, muzikos bei meno mokyklų
moksleivių chorai (V–Z). Nuotraukos

1954–1987 m.

38

1.2.4. „SPECIALIŲJŲ VIDURINIŲ IR
PROFESINIŲ TECHNIKOS MOKYKLŲ
MOKSLEIVIŲ CHORAI“ (Vilnius, 1991)
1.2.4.1. KNYGOS RENGIMO DOKUMENTAI
45

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“. Surinkta informacija apie Lietuvos specialiųjų vidurinių,
profesinių technikos mokyklų bei technikumų
moksleivių chorus (A–K)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1967–1988 m.

126

46

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“. Surinkta informacija apie Lietuvos specialiųjų vidurinių,
profesinių technikos mokyklų bei technikumų
moksleivių chorus (Kapsukas, nuo 1989 m.
Marijampolė, Kaunas, Klaipėda)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1967–1988 m.

166

47

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“. Surinkta informacija apie Lietuvos specialiųjų vidurinių,
profesinių technikos mokyklų bei technikumų
moksleivių chorus (L–U)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1967–1988 m.

150

48

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“. Surinkta informacija apie Lietuvos specialiųjų vidurinių,
profesinių technikos mokyklų bei technikumų
moksleivių chorus (V, Vilnius, Z, Ž)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas.
Lietuvių,
rusų k.

1967–1988 m.

247

49

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų
moksleivių
chorai“.
Surinkta
informacija apie 1972, 1974, 1976, 1978, 1982,

Autografas

1988 m.

64

6

1987 metų respublikines meno saviveiklos
apžiūras
7
1
50

2

3

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos Spausdintas
mokyklų moksleivių chorai“. Paskutinis variantas
tekstas

4

5

1990 m.

323

1.2.4.2. ILIUSTRACIJOS
51

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“ (A–K). Nuotraukos

Originalai, 1946–1987 m.
kopijos

44

52

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“ (M–T). Nuotraukos

Originalai, [1952]–1987 m. 28
kopijos

53

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“ (Vilnius). Nuotraukos

Originalai, 1970–1989 m.
kopijos

27

54

„Specialiųjų vidurinių ir profesinių technikos
mokyklų moksleivių chorai“ (Vilnius). Nuotraukos

Originalai, 1946–1989 m.
kopijos

26

1.2.5. „LIETUVOS CHORŲ ISTORIJA“ (Vilnius, 1994)
1.2.5.1. KNYGOS RENGIMO DOKUMENTAI
55

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos fragmentai, Autografas, [1991]–1992 m. 276
juodraščiai (Įvadas, Chorai iki Antrojo pasaulinio spausdintas
karo, Chorai Lietuvos nepriklausomybės metais,
tekstas
Chorai pirmaisiais Tarybų valdžios metais ir kt.)
su autoriaus
taisymais

56

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos I skyriaus Autografas, [1991]–1992 m. 102
fragmentai, juodraščiai (Chorinio dainavimo spausdintas
užuomazgos Lietuvoje, Kultūrinio
muzikinio
tekstas
gyvenimo pertvarkymai 1940–1941 m., Kultūrinis su autoriaus
muzikinis gyvenimas karo metais)
taisymais

57

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos fragmentai, Autografas, [1991]–1992 m. 162
juodraščiai (Muzikos mokymo įstaigų bei specialiųjų spausdintas
vidurinių mokyklų chorai)
tekstas

58

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos fragmentai, Autografas, [1991]–1992 m. 176
juodraščiai (Valstybiniai profesionalieji, muzikinių spausdintas
teatrų, aukštųjų mokyklų chorai)
tekstas

59

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos fragmentai, Autografas, [1991]–1992 m. 269
juodraščiai (Vyrų, moterų, kultūros ir švietimo spausdintas

6

įstaigų, fabrikų, gamyklų ir kt. chorai)

tekstas
8

1

2

60

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos fragmentai,
juodraščiai (Bendrojo lavinimo mokyklų,
užmokyklinių įstaigų chorai)

Autografas, [1991]–1992 m. 315
spausdintas
tekstas

61

„Lietuvos chorų istorija“. Skyriaus apie Respublikines dainų šventes rengimo dokumentai

Autografas, [1991]–1992 m. 178
spausdintas
tekstas

62

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos fragmentai,
juodraščiai (Respublikinės dainų šventės, chorų
sąskrydžiai, festivaliai, meno saviveiklos
apžiūros ir chorų konkursai)

Autografas, [1991]–1992 m. 218
spausdintas
tekstas

63

„Lietuvos chorų istorija“. Chorinio sąjūdžio problemos ir perspektyvos, išvados, lentelės, sąrašai

Autografas, [1991]–1992 m. 208
spausdintas
tekstas

64

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos paskutinis
variantas. Pirmas tomas

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1994 m.

193

65

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos paskutinis
variantas. Antras tomas

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1994 m.

185

66

„Lietuvos chorų istorija“. Knygos paskutinis
variantas. Trečias tomas

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1994 m.

172

chorai.

Originalai,
kopijos

1900–1962 m.

43

68

„Lietuvos chorų istorija“. Lietuvos miestų ir
rajonų chorai (A–J). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1920–1988 m. 34

69

„Lietuvos chorų istorija“. Lietuvos miestų ir
rajonų chorai (K). Nuotraukos

1935–1998 m. 39

70

„Lietuvos chorų istorija“. Kauno miesto chorai
(„Kauno valstybinis choras“, „Gintaras“, „Leliumai“ ir kt.). Nuotraukos

1950–1977 m. 30

71

„Lietuvos chorų istorija“. Kauno miesto chorai

67

1.2.5.2. ILIUSTRACIJOS
„Lietuvos chorų istorija“.
Nuotraukos

3

Senieji

Originalai,

4

5

1930–1996 m. 24

6

(„Perkūnas“, „Pastoralė“, gamyklų bei fabrikų ir
kt. chorai). Nuotraukos
9
1

2

72

kopijos

3

4

5

„Lietuvos chorų istorija“. Lietuvos miestų ir
rajonų
saviveikliniai
chorai
(M–P).
Nuotraukos

1920–1994 m.

34

73

„Lietuvos chorų istorija“. Lietuvos miestų ir
rajonų
saviveikliniai
chorai
(R–Š).
Nuotraukos

1950–1997 m.

44

74

„Lietuvos chorų istorija“. Lietuvos miestų ir
rajonų
saviveikliniai
chorai
(T–V).
Nuotraukos

1957–1994 m.

19

75

„Lietuvos chorų istorija“. Vilniaus miesto
chorai (A–S). Nuotraukos

1945–1988 m.

35

76

„Lietuvos chorų istorija“. Vilniaus miesto
chorai (T–V). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1943–1994 m.

41

77

„Lietuvos chorų istorija“. Išeivių chorų
dirigentų
vadovaujami
kolektyvai.
Nuotraukos

Originalai,
kopijos,
spaudos
iškarpos

1946–1988 m.

45

78

„Lietuvos chorų istorija“. Lietuvos aukštųjų
mokyklų chorai. Nuotraukos

Originalai, [1946]–1988 m.
kopijos

43

79

„Lietuvos chorų istorija“. Dainų švenčių
vaizdai. Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1924–1987 m.

47

80

„Lietuvos chorų istorija“. S.Bielionytė,
B.Dvarionas, A.Livontas ir kt. koncertų Palangos vasaros estradoje metu. Nuotraukos

[1971] m.

19

6

1.2.6. „PASAULIO LIETUVIŲ CHORVEDŽIAI“: Enciklopedinis biografinis žinynas. –
Vilnius, 1999
1.2.6.1. RENGIMO DOKUMENTAI
81

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, Autografas, [1980]–1998 m. 269 Yra B.Zubautobiografijos, kt. dokumentai apie pasaulio rankraštis,
ricko laiškų
spausdintas
lietuvių chorvedžius (A)
bei laiškų
tekstas
B.Zubrickui,

su taisymais

festivalio
bukletas

10
1

2

3

4

5

6

82

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Ba–
Be)

Autografas, [1980]–1998 m. 197
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

83

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Bi–
Bū)

Autografas, [1980]–1998 m. 210
rankraštis,
spausdintas
tekstas
taisymais

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

84

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (C–Č)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 103

Yra laiškų
B.Zubrickui

85

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (D–F)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 157

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui

86

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (G–Y)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 291

Yra B.Zubricko
laiškų
bei laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

87

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Ja)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 232

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

88

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Jo–
Ju)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 189

Yra laiškų
B.Zubrickui,
koncertų programų, spaudos
iškarpų kopijų

89

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Ka–

Autografas,
rankraštis,
spausdintas

[1980]–1998 m. 264

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų, kon-

certų programų

tekstas su
taisymais
11

Ky)

1

2

3

4

5

90

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Kl–
Kv)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 265

Yra laiškų
B.Zubrickui,
koncertų programų, spaudos
iškarpų kopijų

91

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (L)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

[1980]–1998 m. 143

Yra laiškų
B.Zubrickui

92

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Ma)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 162

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų,
spaudos
iškarpų

93

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Me–
Mu)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 146

94

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (N–
O)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 136 Yra B.Zubricko
laiškų
bei laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

95

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Pa–
Pi)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 240

Yra laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų,
spaudos iškarpų
kopijų

96

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Pl–
Pu)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1980]–1998 m. 197

Yra laiškų
B.Zubrickui

97

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (R)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas su

[1980]–1998 m.

85

6

Yra laiškų
B.Zubrickui,
spaudos
iškarpų
kopijų

Yra B.Zubricko
laiškų bei
laiškų
B.Zubrickui

taisymais
12
1

2

3

4

5

98

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Sa–
Sl)

Autografas, [1980]–1998 m. 233 Yra B.Zubricko
rankraštis,
laiškų bei laiškų
spausdintas
B.Zubrickui,
tekstas su
spaudos iškarpų
taisymais
kopijų

99

„Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Sm–
Sv)

Autografas, [1980]–1998 m. 246
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra laiškų
B.Zubrickui,
koncertų programų, spaudos
iškarpų kopijų

100 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Š)

Autografas, [1980]–1998 m. 141
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų

101 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (T–U)

Autografas, [1980]–1998 m. 100
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra laiškų
B.Zubrickui

102 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Va)

Autografas, [1980]–1998 m. 189 Yra B.Zubricko
rankraštis,
laiškų, laiškų
spausdintas
B.Zubrickui,
tekstas su
nuotraukų,
taisymais
spaudos iškarpų

103 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biografijos, autobiografijos, kt. dokumentai
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Ve–
Vo)

Autografas, [1980]–1998 m. 128
rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

104 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Biogra- Autografas,
fijos, autobiografijos, kt. dokumentai rankraštis,
apie pasaulio lietuvių chorvedžius (Z–Ž) spausdintas
tekstas su
taisymais

1979–1998 m.

105 „Pasaulio
lietuvių
chorvedžiai“.
Lietuvos, JAV, Kanados, Australijos,
Vokietijos ir kitų šalių lietuvių kilmės
chorų vadovų, muzikos pedagogų,

1996–1998 m. 210

Autografas,
rankraštis,
mašinraštis,
spaudos

194

6

Yra laiškų
B.Zubrickui

Yra laiškų
B.Zubrickui,
nuotraukų,
spaudos iškarpų
kopijų
Yra laiškų
B.Zubrickui

kompozitorių, vargo-nininkų ir kitų
muzikų, kurių kūrybinė vei-kla susieta su
chorais, biografijos (A–O)

iškarpos

13
1

2

3

4

5

106 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos, JAV, Kanados, Australijos, Vokietijos ir kitų šalių lietuvių kilmės chorų
vadovų, muzikos pedagogų, kompozitorių, vargonininkų ir kitų muzikų, kurių
kūrybinė veikla susieta su chorais,
biografijos (P–Ž)

Autografas,
rankraštis,
mašinraštis,
spaudos
iškarpos

1996–1998 m

107 „Pasaulio
lietuvių
chorvedžiai“.
Paskutinis variantas (A–F)

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1998 m.

155

108 „Pasaulio
lietuvių
chorvedžiai“.
Paskutinis variantas (G–N)

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1998 m.

266

109 „Pasaulio
lietuvių
chorvedžiai“.
Paskutinis variantas (O–Ž)

Spausdintas
tekstas su
taisymais

1998 m.

258

110 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. B.Zubricko susirašinėjimo su Lietuvos miestų
bei rajonų savivaldybių Švietimo,
kultūros ir meno skyriais, muzikos bei
kultūros įstaigomis, užsienio kultūros
veikėjais dėl jo knygos „Pasaulio
lietuvių
chorvedžiai“
rengimo
dokumentai

Rankraštis,
spausdintas
tekstas su
taisymais

1970–1999 m.

91

111 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Knygos rengimui panaudoti sąrašai (1949–
1998 m. Lietuvos aukštąsias bei aukštesniąsias muzikos mokyklas baigusių
choro dirigentų,
Garbės vardais
apdovanotų, knygoje publikuojamų
nuotraukų, išeivijos chorų bei jų vadovų
ir kt.)

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1970–1997 m.

241

112 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. JAV,
Kanados, Australijos ir kt. užsienio
lietuvių chorvedžių sąrašai, biografijos,

Autografas,
rankraštis,
spausdintas

6

197 Yra B.Zubricko
laiškas
J.Petkaičiui,
laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų
kopijų

[1995–1997] m. 182

veiklos dokumentai ir kt.

1

tekstas,
spaudos
iškarpa
14

2

3

4

5

1970–1992 m.

16

1.2.6.2. ILIUSTRACIJOS
113 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (A). Nuotraukos
114 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (B). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1963–1969 m.

34

115 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (C–E). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1938–1997 m.

47

116 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (G–I). Nuotraukos

1909–[1999] m.

23

117 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (J). Nuotraukos

1970–1997 m.

40

1967–1997 m.

45

1924–1997 m.

17

118 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (K). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

119 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (L). Nuotraukos
120 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (M). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1963–1998 m.

28

121 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (N–O). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1889–1980 m.

17

1978–1997 m.

33

122 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (P–R). Nuotraukos
123 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (S). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1954–[1997] m.

35

124 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (Š–U). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1911–[1997] m.

27

125 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvos
rajonų chorvedžiai (V–Ž). Nuotraukos

1960–1998 m.

38

126 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Klaipėdos
miesto chorvedžiai (A–L). Nuotraukos

1937–[1999] m.

34

6

127 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Klaipėdos
miesto chorvedžiai (M–Z). Nuotraukos
15

1970–[1999] m.

37

4

5

128 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Panevėžio
miesto chorvedžiai. Nuotraukos

1960–1997 m.

36

129 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Šiaulių miesto
chorvedžiai. Nuotraukos

1932–[1999] m. 36

130 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (A–E). Nuotraukos

1964–[1999] m. 28

1

2

3

131 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (G–Y). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1930–[1999] m.

35

132 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (J– K). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1920–[1999] m.

47

133 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (L–N). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1963–[1999] m. 30

134 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (P–S). Nuotraukos

1936–[1999] m. 35

135 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (Š–U). Nuotraukos

1962–[1999] m.

136 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus
miesto chorvedžiai (V–Ž). Nuotraukos

1954–[1999] m. 24

20

137 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų
vadovai,
vargonininkai,
kompozitoriai (A–Č). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1968–1995 m.

43

138 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų
vadovai,
vargonininkai,
kompozitoriai (D–J). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1941–1984 m.

33

139 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų
vadovai,
vargonininkai,

Originalai,
kopijos

1976–1989 m.

31

6

kompozitoriai (K). Nuotraukos
16
1

2

3

4

5

140 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų vadovai, vargonininkai,
kompozitoriai (L–O). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1926–1973 m.

32

141 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų vadovai, vargonininkai,
kompozitoriai (P–R). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1978–1998 m.

26

142 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų vadovai, vargonininkai,
kompozitoriai (S). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1958–1980 m.

44

143 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Lietuvių
išeiviai (JAV, Kanada, Australija ir kt.) –
muzikai-chorų vadovai, vargonininkai,
kompozitoriai (Š–Ž). Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1926–1978 m.

57

144 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių chorai. Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1906–1999 m.

19

145 „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“. Vilniaus ir
kitų Lietuvos miestų chorai. Nuotraukos

Originalai,
kopijos

1908–1999 m.

32

6

1.2.7. LIETUVIŲ KOMPOZITORIAI:
Enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2004
146 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 123
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (A)
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškas J.Andrejevui, laiškų
B.Zubrickui,
spaudos iškarpų
kopijų

147 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 175 Yra B.Zubricko
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
laiškų bei laiškų
pasaulio lietuvių kompozitorius (Bac– spausdintas
B.Zubrickui,
koncertų
Bak)
tekstas su
taisymais
programų ir kt.
148 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 208 Yra B.Zubricko
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
laiškų bei laiškų
pasaulio lietuvių kompozitorius (Bal– spausdintas
B.Zubrickui,
Bar)
tekstas su
koncertų

1

2

taisymais
17
3

programų ir kt.
4

5

6

149 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Baš– spausdintas
Bo)
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

151

Yra B.Zubricko laiškų
bei laiškų
B.Zubrickui

150 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Br)
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

150

151 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Bu– spausdintas
Č)
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

195

Yra koncertų
programų,
spaudos
iškarpų kopijų
ir kt.

152 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (D–I)
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

174

Yra B.Zubricko laiškų bei
laiškų
B.Zubrickui,
spaudos iškarpų kopijų ir kt.

153 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ga– spausdintas
Ge)
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

127

Yra laiškų
B.Zubrickui

154 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Go– spausdintas
Gu)
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

145

Yra laiškų
B.Zubrickui,
kvietimų,
spaudos
iškarpų kopijų
ir kt.

155 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas,
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ja–Jo) spausdintas
tekstas su
taisymais

[1999–2004] m.

129

Yra B.Zubricko laiškų bei
laiškų
B.Zubrickui,
koncerto
programa

18
1

2

3

4

5

6

156 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m.
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ju)
spausdintas
tekstas su
taisymais

155

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų ir kt.

157 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m.
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ka)
spausdintas
tekstas su
taisymais

163

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų,
spaudos iškarpų

158 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m.
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ke– spausdintas
Kl)
tekstas su
taisymais

97

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
spaudos iškarpų

159 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m.
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ku)
spausdintas
tekstas su
taisymais

135

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų

160 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m.
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (L)
spausdintas
tekstas su
taisymais

153

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų ir kt.

161 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 153
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ma– spausdintas
Me)
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
spaudos iškarpų
kopijų, koncerto
programa,
kvietimas

162 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 162
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Mi– spausdintas
Mū)
tekstas su
taisymais

Yra laiškų
B.Zubrickui

19
1

2

3

4

5

6

163 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 150
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (N)
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
koncertų
programų

164 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 160
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (P)
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei
laiškų
B.Zubrickui

165 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 162
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Ra)
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškas

166 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 131
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Re– spausdintas
Ro)
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei
laiškų
B.Zubrickui

167 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 160
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (S)
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
spaudos iškarpų
kopijų

168

„Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 234
autobiografijos, kt. dokumentai apie pa- rankraštis,
saulio lietuvių kompozitorius (Š)
spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui,
spaudos iškarpų
kopijų,
koncertų
programų

169 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 189
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (T–U) spausdintas
tekstas su
taisymais

Yra B.Zubricko
laiškų bei laiškų
B.Zubrickui

20
1

2

3

4

5

170 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m. 181
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (V)
spausdintas
tekstas su
taisymais

171 „Lietuvių kompozitoriai“. Biografijos, Autografas, [1999–2004] m.
autobiografijos, kt. dokumentai apie rankraštis,
pasaulio lietuvių kompozitorius (Z–Ž) spausdintas
tekstas su
taisymais

98

172 „Lietuvių kompozitoriai“. Pratarmė, Autografas,
Reziume, Apie autorių, Lietuvos kom- spausdintas
pozitorių sąrašai, muzikologų, daugiau- tekstas su
sia prisidėjusių prie lietuvių kompozi- taisymais
torių kūrinių vertinimo ir propagavimo,
sąrašas ir kt.

2000–2003 m.

101

1.2.8. „LIETUVOS CHORŲ MENINĖ
KULTŪRA“ (neišleista)
173 „Lietuvos chorų meninė
Knygos juodraščiai

kultūra“. Autografas

1995 m.

203

174 „Lietuvos chorų meninė
Knygos fragmentai

kultūra“. Spausdintas
tekstas
su autoriaus
taisymais

1995 m.

157

1.2.9. KNYGŲ RENGIMUI PANAUDOTI SĄRAŠAI, KITA SURINKTA
INFORMACIJA
175 Lietuvos
respublikos
aukštąsias, Autografas, [1974–1998] m. 268
aukštesniąsias muzikos bei kultūros rankraštis,
mokyklas baigusių chorvedžių sąrašai, spausdintas
garbės vardais apdovanotų, respublikos
tekstas
žymiausių chorvedžių ir kt. knygų
rengimui panaudoti sąrašai

6
Yra B.Zubricko laiškų
bei laiškų
B.Zubrickui,
spaudos
iškarpų kopijų,
koncertų
programų
Yra
B.Zubricko
laiškas,
kvietimas

21
1

2

3

4

5

6

176 „II-oji respublikinė apžiūra“, „Eglės“
šventė“, „Jis turėjo darbščias rankas“,
„Valstybinio choro koncertas“, „Jaunųjų
dirigentų debiutas“, „Skambios „Dobilo“
dainos“, „Aniceto Armino „Chorvedžio
užrašai“ recenzija“, „Televizijos ir radijo
valstybinio choro koncertas“, „Studentų
choro koncertas“, „Regimanto Gudelio
vadovėlio „Vakarų Europos chorinė kultūra“
recenzija“, „Kauniečių koncertas sostinėje“,
„Nauja jaunųjų dirigentų laida“, „Petras
Bingelis ir jo choras“, „Skambioji mūsų
„Gabija“, „1987 m. Respublikinė moksleivių
dainų šventė“. Straipsniai, jų fragmentai

Autografas,
rankraštis,
spausdintas
tekstas

1972–1987 m.

109

Yra
koncerto
programa,
spaudos
iškarpa

177

Autografas,
spausdintas
tekstas

1992 m.

121

Yra
koncerto
programa

Įrištas
spausdintas
tekstas

1962 m.

128

Yra
nuotraukų

1973-03-03

1

1.3. STRAIPSNIAI

„Danijos choro viešnagė“, „Didesnį dėmesį
ir pagarbą žmogui“, „Plačiašakis muzikos
ąžuolas“, „Respublikinis muzikos mokytojų
choras“,
„Lietuvos TSR valstybinės
konservatorijos fakultetas Kaune“, „Kultūrinio gyvenimo pertvarkymai Lietuvoje 1940–
1941 metais“, „Chorai Lietuvos nepriklausomybės metais“, „Diriguoja Eduardas
Balčiūnas“. Straipsniai, jų fragmentai
1.4. B.ZUBRICKO – LIETUVOS TSR
VALSTYBINĖS KONSERTVATORIJOS
CHORINIO DIRIGAVIMO KATEDROS
STUDENTO – DIPLOMINIS DARBAS

178 „Palangos miesto muzikinis-kultūrinis gyvenimas tarybiniais metais (1940–1961)“.
Lietuvos TSR valstybinės konsertvatorijos
Chorinio dirigavimo katedros studento
diplominis darbas
2. LAIŠKAS IR SVEIKINIMAI BOLESLOVUI ZUBRICKUI
179 A.Olšausko laiškas
22

1

2

3

180 Asmenų bei įstaigų sveikinimai B.Zubrickui
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų bei Tarybinės
Armijos dienos proga

4

5

6

1970–1989 m.

35

Yra
telegrama
B.Zubrickui
dėl tėvo
mirties

3. BOLESLOVO ZUBRICKO BIOGRAFINIAI DOKUMENTAI
3.1. ASMENS DOKUMENTAI
181 B.Zubricko gimimo liudijimas, studento pažymėjimas, Darbo knygelė, Karo bilietas,
TSRS muzikos fondo, TSRS ir Lietuvos
kompozitorių sąjungos, „Žinijos“, Muzikos
bei kitų draugijų nario bilietai, pensininko
pažymėjimas ir kt. asmens dokumentai
182 Garbės raštai, diplomai, padėkos B.Zubrickui

Originalai,
kopijos

1951–1997 m. 56

1955–1983 m.

16

183 B.Zubricko prašymai, paraiškos, įstaigų
raštai dėl honoraro išmokėjimo, leidžiamų
knygų finansavimo ir kt.

1967–2001 m.

96

184 Lietuvos rajonų Liaudies švietimo skyrių,
mokyklų bei kt. įstaigų raštai, chorų vadovų
laiškai dėl B.Zubricko knygų leidimo (A–M)

1967–1983 m. 245

185 Lietuvos rajonų Liaudies švietimo skyrių,
mokyklų bei kt. įstaigų raštai, chorų vadovų
laiškai dėl B.Zubricko knygų leidimo (P–Z)

1960–1984 m. 278

186 Susirašinėjimo su Lietuvos chorų dirigentais
dėl B.Zubricko leidžiamų knygų dokumentai
(A–J)

1973–2001 m. 235

Yra
nuotraukų,
bukletas

187 Susirašinėjimo su Lietuvos chorų dirigentais
dėl B.Zubricko leidžiamų knygų dokumentai
(K–R)

1970–2001 m. 262

Yra
nuotraukų,
bukletas

3.2. KŪRYBINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI

23

Yra B.Zubricko laiškai
„Vagos“
leidyklos
redakcijai,
ministrui

1

2

3

188 Susirašinėjimo su Lietuvos chorų dirigentais
dėl B.Zubricko leidžiamų knygų dokumentai (S–Ž)

4

5

6

1954–2002 m. 288

Yra brolienės Z.Zubrickienės
laiškas
B.Zubrickui

189 Kvietimai B.Zubrickui į dainų šventes, chorų ir kt. koncertus, dirigentų, kompozitorių,
muzikos atlikėjų jubiliejinius renginius ir kt.

Spaudinys

1960–1987 m. 246

Yra
B.Zubricko
pastabų

190 Kvietimai B.Zubrickui į dainų šventes, chorų ir kt. koncertus, dirigentų, kompozitorių,
muzikos atlikėjų jubiliejinius renginius ir kt.

Spaudinys

1988–2002 m. 239

Yra
B.Zubricko
pastabų

191 Lietuvos chorinių
programos

kolektyvų

koncertų

Spaudinys

1940–1986 m. 210

Yra
B.Zubricko
pastabų

192 Lietuvos chorinių
programos

kolektyvų

koncertų

Spaudinys

1987–2002 m. 252

Yra
B.Zubricko
pastabų

193 Lietuvos chorinių
lankstinukai

kolektyvų

bukletai,

Spaudinys

1968–1989 m. 240

194 Užsienio šalių chorų, vokalinių ansamblių Spaudinys. 1947–1997 m. 186
Yra
koncertų programos, lankstinukai, bukletai Lietuvių, anglų,
B.Zubricko
armėnų, estų,
pastabų
lenkų, rusų k.
195 Dainų švenčių programos, bukletai, informaciniai biuleteniai, chorų konkursų,
apžiūrų dokumentai ir kt.

Spaudiniai

1950–1969 m. 377

Yra
B.Zubricko
pastabų

196 Dainų švenčių programos, bukletai, informaciniai biuleteniai, chorų konkursų,
apžiūrų dokumentai ir kt.

Spaudiniai

1970–1980 m. 478

Yra
B.Zubricko
pastabų

197 Dainų švenčių programos, bukletai, informaciniai biuleteniai, chorų konkursų,
apžiūrų dokumentai ir kt.

Spaudiniai

1981–1999 m. 373

Yra
B.Zubricko
pastabų

198 Dainų švenčių dalyvio vadovai

Spaudiniai

1960–1987 m. 406

Yra
B.Zubricko
pastabų

24

1

2

3

4

5

1959–1963 m.

177

1981–1987 m.

101

6

3.3. TARNYBŲ IR VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI
3.3.1. B.ZUBRICKO – PALANGOS VAIKŲ
MUZIKOS MOKYKLOS ĮKŪRĖJO IR DIREKTORIAUS – DOKUMENTAI
199 Raštai, aktai, Lietuvos TSR Kultūros ministerijos įsakymai ir kt.
3.3.2. B.ZUBRICKO – LEIDYKLOS „VAGA“ DARBUOTOJO – DOKUMENTAI
200 Leidyklos „Vaga“ paraiškos dėl knygų leidimo, knygų prospektai, anotacijos, recenzijos, numatytų leisti knygų sąrašai ir kt.
3.3.3. B.ZUBRICKO – LEIDYKLOS „MUZIKA“ DARBUOTOJO – DOKUMENTAI
201 Lietuvos muzikos draugijos leidyklos Lietuvių, [1987–1989] m.
„Muzika“ direktoriaus A.Zdanavičiaus prancūzų k.
vardu B.Zubricko rašytas laiškas M.Vladi
dėl jos knygos „Vladimiras, arba nutrūkęs
skrydis“ leidimo
202 Leidyklos „Muzika“ knygų leidimo planai,
išleistų knygų sąrašai, paraiškos dėl knygų
leidimo, knygų prospektai, anotacijos,
recenzijos ir kt.

7

1987–1993 m.

200

203 L.Dumbliauskaitė. „Vyrų choras „Varpas“. Spausdintas
Kūrybinis kelias, vokalinio bei meninio darbo
tekstas
bruožai. Spaudai rengta knyga

1987 m.

217

204 A.Griciaus, J.Jučo, K.Kavecko, A.Kiverio, Spausdintas
N.Martinonio, R.Mielkutės, J.Petrikaitės, tekstas su
B.Sinkevičiūtės, I.Skomskienės, R.Skudie- B.Zubricko
nės, R.Sliužinsko, J.Trilupaitienės, V.Vovebei
rio, S.Zorino, A.Žiūraitytės spaudai rengti redaktorių
straipsniai
taisymais

1989 m.

88

205 L.Šaltenis, E.Žalpys. „Rokas, džiazas, pop Spausdintas
muzika“. Spaudai rengtas terminų žodynas
tekstas
(„Rock. Pop. Jazz. 500 terminų“)
25

1989 m.

264

Yra
1972–1975 m.
V.Visockio ir
M.Vladi
nuotraukų

1

2

4

5

206 A.Karosas-Karosevičius. „Pirmieji Lietuvos dai- Spausdintas
nininkai“. Spaudai rengta knyga
tekstas

1990 m.

147

207 W.Rudziński. „Stanisław Moniuszko – człowiek i Spausdintas
twórca“. Spaudai rengta knyga
tekstas su
taisymais.
Lenkų k.

1991 m.

221

208 V.Rudzinskis. „Stanislavas Moniuška – žmogus ir Spausdintas
kūrėjas“. Spaudai rengta knyga. Į lietuvių kalbą tekstas su
vertė J.Šukys (Vilnius, 1993)
taisymais

1991 m.

249

209 V.Rudzinskis. „Stanislavas Moniuška – žmogus ir
kūrėjas“. Spaudai rengta knyga (Vilnius, 1993).
Knygos iliustracijos (nuotraukos)

Originalai,
kopijos

1991 m.

51

muzikai“. Spausdintas
tekstas su
taisymais

1991 m.

167 Yra A.Kalinausko
recenzija

210 A.Urbonavičius. „Odė
Spaudai rengta knyga

3

estradinei

3.3.4. B.ZUBRICKO – LIETUVOS TSR VALSTYBINĖS KONSERVATORIJOS DĖSTYTOJO – DOKUMENTAI
211 B.Zubricko prašymai, darbo ataskaita ir kt.

6

1973–1992 m. 87

1973–1993 m. 30

3.3.5. B.ZUBRICKO – LIETUVOS TSR KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS, CHORŲ SĄJUNGOS
NARIO – DOKUMENTAI
212 B.Zubricko prašymas, kvietimai į Lietuvos TSR
Kompozitorių sąjungos naujų kūrinių perklausas,
sąjungos įstatai

1978–1989 m. 40

Yra
B.Gorbulskio
pareiškimas

-anketa
213 B.Zubricko – Lietuvos dainų švenčių šefo-konsultanto, chorų konkursų žiuri nario – dokumentai, Lietuvos chorų sąjungos įstatai ir kt.

1972–1998 m. 76

214 Chorų konkursų, Lietuvos TSR Kompozitorių Spaudiniai. 1957–1989 m. 288
sąjungos suvažiavimų, plenumų, festivalių, Lietuvių,
konferencijų programos, lankstinukai, bukletai
anglų, rusų k.

26

Yra
B.Zubricko
pastabų

1

2

3

4

5

215 Chorų konkursų, Lietuvos TSR Kompozitorių Spaudiniai. 1980–2001 m. 314
sąjungos suvažiavimų, plenumų, festivalių, Lietuvių,
konferencijų programos, lankstinukai, bukle- anglų, rusų k.
tai
3.4. B.ZUBRICKO BUITINIAI
MENTAI

6
Yra
B.Zubricko
pastabų

DOKU-

216 B.Zubricko prašymai ir kt. dokumentai dėl
aukščiausio laipsnio valstybės stipendijos bei
valstybinės pensijos paskyrimo

1997–1998 m.

13

4. DOKUMENTAI APIE BOLESLOVĄ
ZUBRICKĄ
217 B.Zubricko išleistų knygų recenzijos

218 B.Zubricko
autobiografija,
parengtos biografijos

Rankraštis, 1975–1998 m. 137
Yra
spausdintas
B.Zubricko
tekstas
atsakymas į
R.Kašponio
pastabas

R.Kašponio Spausdintas 1990–2003 m.
tekstas

6

5. NUOTRAUKOS
219 B.Zubrickas. Nuotraukos

[1960]–1985 m.

8

1973 m.

5

220 B.Zubrickas su šeimos nariais. Nuotraukos

Originalas,
kopijos

221 B.Zubrickas su savo vadovaujamais Palangos,
Grigiškių muzikos kolektyvais, Lietuvos TSR
valstybinės konservatorijos Choro dirigavimo
katedros diplomantais. Nuotraukos

Originalai, 1956–1973 m.
kopijos

12

222 B.Zubrickas kelionėse, sanatorijose. Nuotraukos

1974–1982 m.

4

223 B.Zubrickas su R.Klioriene, J.Mikeliūnu,
O.Mikulskiene, D.Polikaičiu, J.Talžūnu,
F.Viskanta, S.Žulpa, J.Juozapaičiu ir kt.
Nuotraukos

1953–2001 m.

7

[nenustatyta]

22

224 A.Kučingis, A.Mikulskis, A.Urbonavičius,
H.Zabulėnas ir kt. asmenys. Nuotraukos
27

Originalai,
kopijos

Yra
J.Juozapaičio įrašas

1

2

3

4

5

1965–1977 m.

7

226 „Lietuvos konservatorijos programa“ (Kaunas, 1923) Spausdintas
tekstas

1923 m.

24

227 I.Stragis. „Chorinės kultūros vystymasis pokario metais Spausdintas
Šiauliuose“. Lietuvos konservatorijos Chorinio
tekstas
dirigavimo katedros studento diplominis darbas.
Mokslinis vadovas K.Griauzdė

1972 m.

79

6

6.
BOLESLOVO
ZUBRICKO
DUKTERS
V.ZUBRICKAITĖS DOKUMENTAI
225 B.Zubricko dukters Violetos Zubrickaitės dokumentai: studento pažymėjimas, gimimo liudijimo
nuorašas, sveikatos pažymėjimai, diplomo nuorašas
7. BOLESLOVO ZUBRICKO SURINKTI DOKUMENTAI

228 Surinkti straipsniai, žinutės apie choro dirigentus,
chorinius kolektyvus, dainų šventes, sąskrydžius,
konkursus ir kt.

Spaudos
iškarpa

1950–1979 m. 296

229 Surinkti straipsniai, žinutės apie choro dirigentus,
chorinius kolektyvus, dainų šventes, sąskrydžius,
konkursus ir kt.

Spaudos
iškarpa

1980–1989 m. 223

230 Surinkti straipsniai, žinutės apie choro dirigentus,
chorinius kolektyvus, dainų šventes, sąskrydžius,
konkursus ir kt.

Spaudos
iškarpa

1990–2001 m. 142

Įrašyta 230 (du šimtai trisdešimt) apskaitos vienetų nuo Nr. 1 iki Nr. 230. Iš viso apyraše įrašyta
230 (du šimtai trisdešimt) apskaitos vienetų.
Lietuvos literatūros ir meno archyvo
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
skyriaus vyriausioji archyvistė
Tvirtinu įrašomus apskaitos vienetus.
Lietuvos literatūros ir meno archyvo
direktorė
2013-02Lietuvos literatūros ir meno archyvo
Dokumentų ekspertų komisijos pirmininkė
Alvyda Steponavičiūtė
2013-02-01

Eleonora Virginija Kunigėlytė

Vida Šimėnaitė

