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1. LAIMOS LANKAUSKAITĖS
KŪRYBOS DOKUMENTAI
1.1.VAIDINTŲ IR REŽISUOTŲ
SPEKTAKLIŲ DOKUMENTAI
1.1.1.
VILNIAUS
„LĖLĖ“

TEATRE

1

„Tigriukas Petriukas“, „RudnosiuSpausdintas
kas“, „Pienės Pūko miestas“. tekstas, spaudiAntrojo spektaklio pjesės tekstas, nio iškarpos.
spektaklių programos ir kt.
Lietuvių,
rusų k.

1967–1971 m.

32

Žr. vidaus
apyrašą

2

„Pelenų
antelė“,
„Mėlynasis
šunytis“,
„Taksiukas
Vipsas“.
Spektaklių programos, recenzijos,
pjesių tekstai ir kt.

Autografas,
spausdintas
tekstas, spaudinys, spaudinio iškarpos.
Lietuvių, lenkų, prancūzų,
rusų k.

1971–1972 m.

91

Žr. vidaus
apyrašą

3

„Balti kaminkrėčio sapnai“. Pjesės
tekstai su pastabomis, režisierės,
spektaklio aptarimo užrašai

Autografas,
spausdintas
tekstas, spaudinys, spaudinio
iškarpos.
Lietuvių,
rusų k.

1982 m.

183

4

„Balti kaminkrėčio sapnai“. Dail.
N.Poliakovos lėlių ir scenografijos
eskizai,
režisierės
pastabos,
spektaklio plakatas

Popierius, kartonas, pieštukas, flomasteris, autografas,
spaudinys.
Lietuvių,
rusų k.

1982 m.

49

5

„Balti kaminkrėčio sapnai“. T.Makačino spektaklio muzikos partitūra
ir dainos

T.Makačino
autografas

1982 m.

45

2
1

2

3

4

5

6

6

„Kaip kiškis vilko namus sergėjo“.
Pjesės tekstai su pastabomis,
režisierės ir spektaklio aptarimo
užrašai

Autografas,
spausdintas
tekstas,
spaudinys

1983 m.

178

Yra 1979 m.
spektaklio
rengimo dok.,
tekstas
spausdintas
rinkinyjeS.Gedos
,,Dainuojantis ir
šokantis mergaitės vieversėlis“ (Vilnius,
1981)

7

„Mes, žvirbliukai“. Pjesės tekstas,
režisierės ir spektaklio aptarimo
užrašai, piešiniai, spektaklio scenos
nuotrauka, recenzija ir kt.

Autografas,
spausdintas
tekstas su
pastabomis,
spaudos
iškarpos

1983–1984 m.

136

8

„Du gaideliai“, „Žvėrių karna- Popierius, guavalas“. Dail. B.Cvirkienės lėlių ir šas, flomasteris,
scenografijos eskizai, režisierės audinio aplikacijos, autografas,
užrašai, spektaklio programa

1983–1984 m.

62

9

„Kiškių sukilimas“. Režisierės ir
spektaklio aptarimo užrašai, spektaklio programa, scenų nuotraukos,
recenzija spaudoje

Autografas,
spaudos
iškarpos

1985–1986 m.

48

10

„Kiškių sukilimas“. B.Kutavičiaus
2 dalių miuziklo lėlių teatrui
partitūra, instrumentų partijos

B.Kutavičiaus
autografas,
elektrografinė
kopija

1985 m.

157

11

„Aš,
ožkelė nabagėlė“. Pjesės
tekstai, spektaklio anotacija, scenų
nuotraukos, programos, recenzijos

Autografas,
spausdintas
tekstas,
autorizuotas
A.Girdzijauskaitės mašinraštis, spaudinys

1985–1989 m.

206

12

„Savitri-Saulės duktė“. 2 d. pjesės
tekstai su autorės G.Mareckaitės
taisymais,
režisierės
užrašai,
spektaklio programa, scenų ir kt.
nuotraukos, gastrolių Maskvoje
afiša

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

1985–1988 m.

241

spaudinys

Yra kirčiuotas
pjesės tekstas

3
1
13

2

3

„Sveikas, Ančiuk!“. Pjesės tekstas,
Autografas,
režisierės užrašai, dail. A.Bagočiūmašinraštis,
naitės-Paukštienės
scenografijos A.Girdzijauskeskizai, spektaklio recenzijos
aitės, K.Urbos
autorizuotas
mašinraštis,
popierius,
pieštukas

4

5

6

1985 –1988 m.

90

237 Yra užrašų

1.1.2.
KAUNO
VALSTYBINIAME LĖLIŲ TEATRE
„Katinas gudragalvis“, „Berniukas
ieško fleitos“. Pirmojo spektaklio
režisierės užrašai ir kt.,
antrojo
spektaklio
pjesės
tekstai,
J.Andrejevo
„Keturių
katino
dainelių“ klavyras ir kt.

L.Lankauskaitės, J.Andrejevo autografai,
spausdintas
tekstas, spaudos iškarpos.
Lietuvių,
rusų k.

1975–1977 m.

15

„Žaliasis asiliukas“. Pjesės tekstai
su režisierės pastabomis, užrašai,
repeticijos nuotraukos, spektaklio
programa, anonsas spaudoje

Autografas,
mašinraštis,
spaudos
iškarpos

1979 m.

84

16

„Žaliasis asiliukas“. Dail. B.CvirPopierius,
kienės lėlių ir scenovaizdžio
flomasteris,
eskizai
guašas, spalvoti pieštukai

1979 m.

25

17

„Juodoji višta arba Požemio
gyventojai“. Pjesės tekstai su
pastabomis, režisierės, spektaklio
aptarimo
užrašai, programos,
recenzijos spaudoje ir kt. dokumentai

Autografas,
mašinraštis su
pastabomis,
autorizuotas
A.Girdzijauskaitės mašinraštis, spaudinys, spaudinio
iškarpos.
Lietuvių,
rusų k.

1981 m.

232

18

„Juodoji višta arba Požemio
gyventojai“. Dail. N.Poliakovos
lėlių eskizai, scenografijos elementų (graviūrų) ir spektaklio scenų ir
kt. nuotraukos

Popierius,
flomasteris,
guašas,
spaudinys,
spaudinio
iškarpa.
Rusų k.

1980 m.

50

14

apie pjesę
,,Pasaka apie
teisybę ir
neteisybę“

Yra kirčiuotas
pjesės tekstas

Yra lėlių
eskizų reprodukcijos 1985
m. N.Poliakovos parodos
Leningrade
kataloge ir str.
rusų k.

4
1

2

3

4

5

19

„Juodoji višta arba Požemio
gyventojai“. T.Makačino spektaklio
muzikos partitūra ir intrumentų
partijos

T.Makačino
autografas,
elektrografinė
kopija

1980 m.

184

20

„Žaliapirštis berniukas“. Pjesės
Autografas,
tekstai su pastabomis, režisierės
spausdintas
užrašai ir scenografijos eskizai, tekstas, spaudispektaklio programos, nuotrauka po nys. Lietuvių,
premjeros
rusų k.

1981 m.

203 Yra
M.Misiūnaitės
pastabų,
užrašai

21

„Žaliapirštis berniukas“. B.Kutavičiaus spektaklio muzikos partitūra
ir instrumentų partijos

Autografas

1981-08

96

1.1.3. LIETUVOS TELEVIZIJOS
LĖLIŲ TEATRO SPEKTAKLIŲ
IR LAIDŲ IR KT.
22

„Geriausias draugas“, „Dingusi
širdis“ [Tip-Topo širdis]. Pirmojo
spektaklio
recenzija,
anonsas,
informacija
spaudoje,
antrojo
spektaklio
pjesės tekstai su
režisierės pastabomis ir kt.

Spausdintas
tekstas su
taisymais,
spaudos
iškarpos

1969–1970 m.

53

23

„Profesoriaus Tylenio pokštas“,
„Pelėdžiuko sapnas“, „Berniukas iš
albumo“.
Pirmojo
spektaklio
„kadruotė“
(eigos
išdėstymas
vaizdais), antrojo spektaklio pjesės
tekstas ir dail. V.Mazūro kompozicija, trečiojo spektaklio aptarimo
protokolas ir kt.

Popierius,
pieštukas,
plunksna,
tušas, spausdintas tekstas
su taisymais,
spaudos
iškarpos

[1970]–1972 m.

99

24

„Pilė, Sviedinys, Pasišiaušėlis ir
kiti“, „Kaip kiškis vilko namus
sergėjo“ („Lapės gudrumėliai“),
„Ką senelis padarys, viskas bus
gerai“. Pirmojo spektaklio pjesės
tekstai, kitų spektaklių nuotraukos,
režisie-rės užrašai ir kt.

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

1978–1980 m.

151

25

Televizijos laidos „Vaikų meninė
kūryba – lėlių teatras namie“ scenarijai, pjesės „Pasaka apie teisybę
ir neteisybę“ tekstas, L.Lankauskaitės užrašai, vaikų sukurtos
literatūrinės miniatiūros ir kt.

Autografas,
spausdintas
tekstas su
taisymais

[1977–1987] m.

187

6

5
1

2

3

4

5

6

26

Televizijos laidos „Vaikų meninė
Popierius,
kūryba – lėlių teatras namie“ pieštukas, flodalyvių-vaikų piešiniai
masteris, akvarelė, guašas,
kreidelės,
aplikacijos, kt.

1978–1979 m.

113

27

Televizijos laidos „Vaikų meninė
Popierius,
kūryba – lėlių teatras namie“ pieštukas, flodalyvių-vaikų piešiniai
masteris, akvarelė ir kt.
technika

1978–1979 m.

105

28

L.Lankauskaitės ir A.Savickaitės
režisuotų indų literatūros ir
muzikos vakarų „Vardan taikos,
vardan gyvenimo“ ir Indijos
nepriklausomybės 50-čio paminėjimo rengimo dokumentai (scenarijaus dalys su pastabomis, užrašai,
programos, afiša, nuotraukos, kt.)

Autografas,
spausdinto
teksto kopija,
spaudinys,
spaudinio
iškarpos

1985–1988 m.

78

Vilniaus bibliotekinio kultūrosšvietimo technikumo studentės,
Maskvos J.Vachtangovo teatro
B.Ščiukino
teatro
mokyklos
(B.Ščiukino teatro instituto) dramos
režisūros studentės paskaitų užrašai

Autografas.
Lietuvių,
rusų k.

1956 m.
1960–1962 m.

323 Yra 1967 m.

30

Maskvos J.Vachtangovo teatro
B.Ščiukino
teatro
mokyklos
(B.Ščiukino teatro instituto) dramos
režisūros
studentės paskaitų,
praktikos Panevėžio dramos teatre
(apie spektaklio „Šventoji naktis“
J.Miltinio režisūrą) ir kt. užrašai

Autografas.
Lietuvių,
rusų k.

1962–1964 m.

306

31

Užrašai apie literatūrą, teatrą,
susitikimų, buitiniai; literatūros
išrašai ir kt.

Autografas.
Lietuvių,
rusų k.

[1970–2000] m.

426

32

„Ką sako lėlės“, „Teatro pedagogo
veikla“, „Didelė meilė mažoms lėlėms“ (apie V.,S.Ratkevičius), „Pašaukimas – lėlių teatras“ (taip pat),
„Sceninė tiesa ir apytikrė vaidyba“,

Autografas,
spausdintas
tekstas,
spaudinio
iškarpos

1972–1987 m.

165

Yra 1975 ir
1982 m.
pranešimų
apie ryšius su
Indija tekstų
lietuvių,
rusų k.

1.2. RANKRAŠČIAI
29

A.Liobytės ir
[1970] m.
V.Mazūro pasisakymų
apie lėlių spektaklius įrašų

6
1

2

3

4

5

Autografas,
spausdinto
teksto kopija,
spaudinys,
spaudinio
iškarpos.
Lietuvių,
rusų k.

1978 m.

239

Popierius,
pieštukas

[1976–1977] m.

40

Motinos Anelės Lankauskienės,
tėvo Jono Lankausko, seserų Birutės, Inos ir Nijolės, brolio Romo,
kitų giminių laiškai, telegramos,
sveikinimai ir kt.

Lietuvių,
rusų k.

1960–2000 m.

O.Armalytės, T. Aseikinos
(T.Aceйкuнa), V.Blėdžio, [Fedosejevos] (Федосеева), J.Gaigalienės,
A.Girdzijauskaitės, N.Januškytės,
V. ir V.Jocių, V.Karpio, T.Koptevos (T.Koптeвa), R.Kosierkievičiaus R.Kosierkiewicz), O.Livanovos (О.Ливанова), T.Manučiarovos
(T.Maнyчapoвa),
Mazūrienės,
V.Mazūro, D.Melėnaitės, A.[Milvydaitės],
[J.]Možarovskajos
(E.Moжaрoвcкая), T.Nikitino
(Т.Никитин), N.Norcovos (Н.Норцова), N.Zachavos (Н.Захава)
laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai

Lietuvių,
lenkų, rusų k.

1962–2003 m.

6

„Vyravo poetiniai spektakliai“
(apie festivalį Pėče Vengrijoje),
„Ką mato jaunoji karta“ ir kt.
Straipsniai, jų juodraščiai ir kt.
33

„Teatras, raida ir problemos“
(„Festivaliai ir jų problemos“).
Straipsnis apie V Pabaltijo ir
Baltarusijos lėlių teatrų festivalį,
išspausdintas žurnale „Kultūros
barai“, ir jo rengimo dokumentai

1.3. PIEŠINIAI
34

[L.Lankauskaitė].
piešiniai-portretai

Eskizai

ir

Yra užrašų,
V.Mazūro
piešinių

2. LAIŠKAI, SVEIKINIMAI,
DOVANOJIMO
ĮRAŠAI
LAIMAI LANKAUSKAITEI

35

36

169 Yra A.Lankauskienės
pareiškimas
dėl senatvės
pensijos

219 Yra
L.Lankauskaitės
atsakymų
juodraščių
rusų k.

7
1

2

3

4

5

6

37

S.Petronaičio ir R.Zdanavičiūtės,
M.Policeimako (M.Полицеймако),
H.Rimeikos, Z.Slavinos (З.Славина),
N.Šakonytės,
A.Špajer
(А.Шпаер),
M.Ter-Zacharovos
(М.Тер-Захарова),
V.Zeniuk
(В.Зенюк), V.Valaičio, V.Verbovskajos (B.Bербовская), T.Vološinos
(T.Boлошина), M.Vozijan (М.Возиян), I.Žarovcevos (И.Жаровцева) ir nenustatytų asmenų laiškai,
sveikinimai

Lietuvių,
rusų k.

1962–1999 m.

151 Yra
L.Lankauskaitės
atsakymų
juodraščių
rusų k.

38

A.Samulionio, E. ir A.Žekų ir kitų
Lietuvių,
asmenų, kultūros ministrų J.Bieli- anglų, gruzinų,
nio ir S.Šaltenio, Lietuvos teatro
rusų,
sąjungos, lėlių teatrų ir kitų įstaigų,
vokiečių k.
organizacijų sveikinimai, sveikinimo telegramos, R.Gabriadzės ir
kt. asmenų dovanojimo įrašai

1961–1999 m.

150

3. LAIMOS LANKAUSKAITĖS
BIOGRAFINIAI
DOKUMENTAI
39

L.Lankauskaitės vidurinio mokslo
brandos atestato nuorašas, darbo
knygelė, Vilniaus teatro „Lėlė“
darbo, kt. pažymėjimai; Lietuvos
TSR kultūros ministerijos raštas
apie
dalyvavimą
Valstybinių
literatūros, meno ir architektūros
premijų komiteto darbe

Lietuvių,
rusų k.

1956–1987 m.

45

40

L.Lankauskaitės – Pirmojo respublikinio jaunimo festivalio laureato
– diplomai, Lietuvos TSR kultūros
ministerijos, Lietuvos TSR teatro
draugijos garbės raštai, Šiaulių
rajono savivaldybės padėka

Lietuvių,
rusų k.

1957–2002 m.

9

41

L.Lankauskaitės
–
Maskvos
J.Vachtangovo teatro B.Ščiukino
teatro mokyklos (B.Ščiukino teatro
instituto) studentės – darbų
įvertinimai, pedagogų laiškai ir kt.
dokumentai

Rusų k.

1960–1964 m.

45

Yra 1999 m.
mokyklos
kreipimasis į
buvusius
absolventus

8
1

2

3

4

5

6

42

L.Lankauskaitės
autobiografijos,
charakteristikos, pensijų gavimo ir
kt. dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1961–2001 m.

59

43

L.Lankauskaitės – Poznanės ir
Opolės (Lenkija), Varnos (Bulgarija) lėlių teatrų festivalių dalyvės
– spektaklių aptarimų užrašai,
nuotraukos ir kt. dokumentai

Lietuvių,
lenkų, rusų k.

1964–1981 m.

471

44

L.Lankauskaitės – Pabaltijo ir
Baltarusijos lėlių teatrų festivalių
Taline (Estija), Rygoje (Latvija),
Kaune
ir Minske (Baltarusija)
dalyvės – aptarimų užrašai,
renginių ir spektaklių programos ir
kt. dokumentai

Lietuvių, estų,
latvių, lenkų,
rusų k.

1966–1978 m.

318

45

L.Lankauskaitės rengta Lėlių teatro
meno pagrindų mokymo programa,
rengimo dokumentai bei Respublikinio vaikų bibliotekų vedėjų
seminaro, kuriame L.Lankauskaitė
skaitė pranešimą, darbotvarkė

Lietuvių,
rusų k.

1971 m.,
1985–1986 m.

110

46

L.Lankauskaitės – vaikų psichologijos seminarų Maskvoje ir Leningrade dalyvės bei Vilniaus pedagoginio instituto Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos katedros
dėstytojos – paskaitų užrašai

Lietuvių,
rusų k.

1971–1988 m.

98

47

Kvietimai L.Lankauskaitei į renginius

Lietuvių,
rusų k.

1971–2002 m.

40

48

L.Lankauskaitės – Kauno valstybinio lėlių teatro vyriausiojo režisieriaus padėjėjos (literatūrinės ir
pedagoginės dalies vedėjos) –
spektaklių aptarimų užrašai, darbo
planas, ataskaita ir kt. dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1971–1982 m.

238

49

L.Lankauskaitės režisierės stažuotės Leningrado didžiajame lėlių
teatre pažyma, referatas, užrašai ir
kt. dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1973–1975 m.

358 Yra užrašų

Yra Teatro
veikėjų sąjungos fondo
nuostatų
projektas

apie Pabaltijo
ir Baltarusijos
lėlių teatrų
festivalį Minske 1974 m.

9
1

2

3

4

50

L.Lankauskaitės – XII UNIMA
(Tarptautinės lėlių teatro veikėjų
sąjungos) kongreso Maskvoje dalyvės – pranešimų tezės, užrašai,
piešiniai, nuotrauka ir kt. dokumentai

Rusų k.

1976 m.,
1978 m.

101 Yra specialus

51

L.Lankauskaitės – Teatro literatūrinės ir pedagoginės dalies vedėjų
seminarų Maskvoje ir Leningrade
(Sankt Peterburgas) dalyvės –
užrašai, spektaklių analizė ir kt.
dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1977–1978 m.

209 Yra LTV
1978 m.
rengtų laidų
vaikams
sąrašas

52

L.Lankauskaitės – Teatro literatūrinės ir pedagoginės dalies vedėjų
seminarų Maskvoje ir Leningrade
(Sankt Peterburgas)
dalyvės –
programa, užduotys, užrašai ir kt.
dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1977–1988 m.

245 Yra 1967 m.

L.Lankauskaitės – Rusijos lėlių
teatrų
P.Baženovo 100-sioms
gimimo metinėms Ufoje, Taškento
(Uzbekija) tarptautinio Azijos šalių
lėlių teatrų, Užkaukazės respublikų
lėlių teatrų Tbilisyje (Gruzija)
festivalių dalyvės –
spektaklių
aptarimų užrašai, programos ir kt.
dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1979–1984 m.

L.Lankauskaitės – Pečo (Vengrija)
tarptautinių lėlių teatrų festivalių
dalyvės – renginių ir spektaklių
programos, užrašai, ataskaita ir kt.
dokumentai

Lietuvių
ir kt. k.

1979–1985 m.

L.Lankauskaitės – Vilniaus teatro
„Lėlė“ vyriausiosios režisierės –
spektaklių aptarimų, repertuaro,
planų užrašai ir kt. dokumentai

Lietuvių,
rusų k.

1982–1988 m.

L.Lankauskaitės – Vilniaus teatro
„Lėlė“ vyriausiosios režisierės –
teatro gastrolių Suomijoje ir Indijoje tvarkaraščiai su pastabomis,
užrašai ir kt. dokumentai

Lietuvių,
anglų, rusų,
suomių k.

1982–1988 m.

53

54

55

56

5

6
ž.„Декоратив
ное искусство в СССР“
numeris

leidinys,
užrašų apie
1988 m.
festivalį
Šiauliuose

225 Yra dvi
1985 m.
programos

357 Yra Merate
(Italija)
miesto lėlių
religinių
vaidinimų
šventės
programa
italų k.

332 Yra 1968 m.
ir vėlesnių
atsiliepimų
spaudoje

217

10
1

2

3

4

57

L.Lankauskaitės – Pabaltijo ir
Baltarusijos lėlių teatrų festivalių
Taline, Rygoje ir Kaune dalyvės –
spektaklių
aptarimų
užrašai,
programos ir kt. dokumentai

Lietuvių, estų,
latvių, rusų k.

1982–1989 m.

58

L.Lankauskaitės – Vilniaus teatro
„Lėlė“ vyriausiosios režisierės –
spektaklių aptarimų, susirinkimų,
Kultūros ministerijos kolegijų
užrašai ir kt. dokumentai

5

6

147 Yra
A.Girdzijauskaitės
straipsnis apie
1986 m. festivalį su
L.Lankauskaitės pastabomis

1984–1988 m.

355 Yra 1966 m.
teatro „Lėlė“
,,Anotacija“
rusų k., 1976–
2000 m.
programų

4. DOKUMENTAI APIE LAIMĄ
LANKAUSKAITĘ
59

Interviu
su
L.Lankauskaite,
straipsniai, leidinys apie Vilniaus
teatrą „Lėlė“, žinutės spaudoje ir
kt. dokumentai, kuriuose ji minima

Spaudos
iškarpos, kopija, spaudinys.
Lietuvių,
anglų, rusų k.

1972–2009 m.

62

Popierius,
pieštukas

1978-10-23

1

[1959–2000] m.

10

Yra
A.Girdzijauskaitės įrašų

[1944–2000] m.

7

Yra motinos
portretinių,
namo
Vyžuonose

5. VAIZDO DOKUMENTAI.
NUOTRAUKOS. PIEŠINIAI
5.1. PIEŠINYS
60

A.Cvirka.
portretas

L.Lankauskaitės

5.2. L.LANKAUSKAITĖ VIENA
61

L.Lankauskaitė –
technikumo
moksleivė, lėlių teatro režisierė;
taip pat savo namuose, poilsiaujanti. Portretinė, nuotraukos dokumentams ir kt.
5.3.
L.LANKAUSKAITĖ
ŠEIMOS NARIAIS IR
ASMENIMIS

62

SU
KT.

L.Lankauskaitė su motina Anele
Lankauskiene, seserimis Birute ir
Nijole Žemaitkiemyje; su giminėmis iš JAV ir senosios architek-

Originalas,
fotokopija

11
1

2

3

4

5

6
Utenos raj.,
kt. nuotraukų

tūros tyrinėtoju N.Kitkausku Vilniuje. Nuotraukos
63

L.Lankauskaitė su pradinės ir
vidurinės mokyklų bendraklasiais;
su Vilniaus bibliotekinio kultūrosšvietimo technikumo bendrakursiais, dėstytojais B.Lukošium ir
A.Kernagiu; su Maskvos B.Ščiukino teatro mokyklos dėstytojais ir
studentais. Nuotraukos, technikumo
kurso vinjetė

[1947–1965] m.

31

Yra studentų
spektaklių
scenų
nuotraukų

64

L.Lankauskaitė su Rokiškio liaudies teatro aktoriais per repeticiją,
su jais ir dramaturgu J.Skliutausku
po spektaklio [Vaikinas su velnio
plauku] premjeros. Nuotraukos

[1964]-12-30

6

Yra dovanojimo įrašas,
nenustatyto
spektaklio
scenų
nuotraukų

65

L.Lankauskaitė
viena
ir
su
stažuotės vadovu V.Sudaruškinu
Leningrade, su režisieriaus žmona
jiems viešint Lietuvoje. Nuotraukos

Originalas,
fotokopija

1975 m.

13

Yra V.Sudaruškino [19501975] m.,

66

L.Lankauskaitė
svečiuose
pas
bičiulius Vengrijoje. Nuotraukos

Vengrų k.

67

68

Sereikiškių parko

nuotraukų

[1980] m.

22

L.Lankauskaitė su R.Zdanavičiūte,
D.Kazragyte
Baltijos pajūryje;
svečiuose pas E.ŽalinkevičaitęPetrauskienę; V.Mazūrą ir N.Bižanaitę Vilniuje. Nuotraukos

[1980–1990] m.

4

L.Lankauskaitė su Kauno lėlių
teatro aktore E.Žekiene, su Vilniaus
teatro „Lėlė“ aktoriais teatre,
švenčių, spektaklio peržiūros metu,
su administracijos bendradarbėmis
teatro kieme Arklių g. Grupinės
nuotraukos

[1980–1990] m.

15

Yra Marios ir
Tiboro, kt.
asmenų 19841988 m.
nuotraukų su
įrašais vengrų
k., pieštų
portretų

12
1

2

69

L.Lankauskaitė su literatūrologu
A.Samulioniu ir kt. Lietuvos
mokslų akademijoje. Nuotraukos
(O.Pajėdaitės)

3

4

5

6

[1988] m.

2

Yra
A.Girdzijauskaitės įrašas

1959–[1980] m.

6

Yra
Valstybinio
akademinio
dramos teatro
rekonstrukcijos pjūvio ir
kt. nuotraukų

5.4. KITŲ ASMENŲ IR KITOS
70

L.Liesytė, D.Banionis ir Č.Pažemeckas Panevėžio dramos teatro
spektaklyje
„Kortų
namelis“;
A.Kernagis; E.Gabrėnaitė ir R.Adomaitis su [J.Narkevičiūte teatrų
festivalyje „Vaidiname darbininkams“ Kaune]. Spektaklio scenos,
portretinės ir kt. nuotraukos

71

Čekų autorės T.Kovačevičovos
knygos „Babki“ iliustracijų nuotraukos, kt. lėlių nuotraukos,
nuotraukos leidiniuose ir kt.

72

Tarptautinė vaikų dienos šventė
Vilniaus teatro „Lėlė“ kiemuose.
Nuotraukos

73

B.Cvirkienė. Berniuko lėlės eskizas. Piešinys su dovanojimo įrašu
L.Lankauskaitei

Spaudos
iškarpos

[1968–1980] m.

108 Yra Vilniaus
atvirukų iki
1940 m.

1987-05-31

48

Popierius,
pieštukas,
flomasteris

1978 m.

1

Autografas,
spausdintas
tekstas, spaudinio iškarpos.
Lietuvių,
rusų k.

[1948]–1990 m.

67

1968 m.

27

1972–2001 m.

119

6. SURINKTI DOKUMENTAI
74

V.Mazūro charakteristika, rašto
juodraštis, nuotraukos ir kt.
dokumentai

75

V. Mazūras. Piešiniai

76

S.Petronaičio
vaidinto
filmo
nuotrauka,
kvietimas, J.Čiuplio
tapybos parodos lankstinukas,
straipsniai spaudoje ir kt.

Spaudinys,
spaudinio
iškarpos, kt.
Lietuvių,
rusų k.

Yra šventės
plakatas

13
1

2

3

4

5

6

77

Straipsniai apie lėlių teatrą, vaikų
literatūrą, meną ir kt. spaudoje

Spaudos iškarpos. Lietuvių,
lenkų, rusų k.

[1960–2000] m.

335

78

Lėlių teatrų programos, leidiniai
apie teatrą ir kt.

Spausdintas
tekstas, spaudinys. Lietuvių,
rusų k.

1922–[1990] m.

384

79

Pjesės lėlių, vaikų dramos teatrams

Spausdintas
tekstas.
Rusų k.

1965–1988 m.

356

Žr.
vidaus
apyrašą

80

Pjesės lėlių, televizijos lėlių ir
dramos teatrams

Spausdintas
tekstas.
Lietuvių,
rusų k.

[1970]–2003 m.

325

Žr.
vidaus
apyrašą

Įrašyta 80 (aštuoniasdešimt) apskaitos vienetų nuo Nr.1 iki Nr. 80. Iš viso apyraše įrašyta
(aštuoniasdešimt) apskaitos vienetų nuo Nr. 1 iki Nr. 80.
Lietuvos literatūros ir meno archyvo
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
skyriaus vyresnioji archyvistė
Tvirtinu įrašomus apskaitos vienetus.
Lietuvos literatūros ir meno archyvo
direktorė
2010–
Lietuvos literatūros ir meno archyvo
Dokumentų ekspertų komisijos pirmininkė
Alvyda Steponavičiūtė
2010SUDERINTA
Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinis direktorius
Vidas Grigoraitis
2010–

Egidija Kaulakytė

Vida Šimėnaitė

