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Dalyko anotacija 
Bibliografijos paveldas ir jo reikšm÷. Pasaulin÷s bibliografijos periodizavimas kaip mokslin÷ 

problema. Ankstyvasis (pinakografinis arba rankraštinis) bibliografijos raidos laikotarpis. 
Bibliografijos atsiradimo sąlygos ir prielaidos, būkl÷ ir vaidmuo senov÷s pasaulyje. Bibliografija 
antikos laikotarpiu. Bibliografija viduramžiais. Bibliografin÷s informacijos išteklių rūšin÷ įvairov÷. 
Lietuvių bibliografijos užuomazgos. Poligrafinis bibliografijos raidos laikotarpis. Spaudos išradimo 
įtaka bibliografijos raidai. Naujų praktin÷s bibliografin÷s veiklos rūšių atsiradimas. Knygų 
prekybos, šakiniai ir kiti bibliografin÷s informacijos ištekliai. Bibliografija Renesanso laikotarpiu. 
K. Gesnerio „Visuotin÷ biblioteka“. Retrospektyvin÷s nacionalin÷s bibliografijos atsiradimas ir 
tolesn÷ raida. Bibliofilų bibliografin÷s informacijos ištekliai. Lietuvių bibliografijos raida 
feodalizmo laikotarpiu. Bibliografijos mokslo atsiradimas Vakarų Europoje XVIII a. antroje pus÷je, 
Lietuvoje XIX a. pradžioje ir tolimesn÷ jo pl÷tra iki amžiaus pabaigos. Einamosios nacionalin÷s 
bibliografijos atsiradimas XIX a. pradžioje ir jos tolesn÷ pl÷tra įvairiose šalyse. Bibliografijos 
dalin÷s institucionalizacijos reiškiniai. Bibliografijos draugijų atsiradimas XIX a. Tarptautin÷s 
bibliografijos ir tarptautinio bibliografinio bendradarbiavimo atsiradimas. Tarptautinio 
bibliografijos instituto įsteigimas ir jo veikla, reikšm÷ tolesnei bibliografijos pl÷trai. 

Lietuvių bibliografija 1862–1917 m. Raidos sąlygos. Repertuarin÷s, rekomendacin÷s 
(populiariosios), šakin÷s, šalityros ir kraštotyros, personalin÷s bibliografiin÷s informacijos ištekliai. 
Bibliografijos mokslin÷ mintis.  

Bibliografijos raidos tendencijos Vakarų šalyse XX a. iki II-ojo pasaulinio karo. 
Bibliografijos mokslo būkl÷. Tarptautinių organizacijų atsiradimas, jų reikšm÷ bibliografijos raidai. 
Bibliografijos pokyšiai Rusijoje po spalio perversmo. 

Lietuvių bibliografija tarpukario laikotarpiu. Retrospektyvin÷ bibliografin÷ apskaita. 
Einamosios valstybin÷s bibliografin÷s apskaitos organizavimas. Specialiosios praktin÷s 
bibliografin÷s veiklos rūšys, raidos ypatumai. Letuvos dalyvavimas rengiant tarptautinius 
bibliografin÷s informacijos išteklius. Bibliografijos mokslo raida. Bibliografijos d÷stymas. Lietuvių 
bibliografija sovietmečiu. Bibliografijos organizacin÷s struktūros formavimasis. Bibliografin÷s 
veiklos koordinavimas. Bibliografin÷s apskaitos centrai.. Valstybin÷s bibliografin÷s apskaitos raida. 
Bibliografin÷s informacijos išteklių sistema. Bibliotekų bibliografin÷s veiklos organizavimas. 
Mokslo pagalbin÷s bibliografin÷s veiklos būkl÷. Rekomendacin÷ (patariamoji) bibliografin÷ veikla. 
Jos ideologin÷ orientacija. Skaitytojų bibliografin÷s kultūros ugdymo sistema. Bibliografijos 
mokslo raida. Bibliografų rengimo sistema. Lietuvių išeivijos bibliografija.  

Bibliografijos raidos Vakarų Europos ir kitose šalyse ypatumai ir tendencijos po II-ojo 
pasaulinio karo. Tarptautinių organizacijų vaidmens, tarptautinio bibliografinio bendradarbiavimo 
masto ir reikšm÷s išaugimas. Naujos bibliografin÷s veiklos ir bibliografin÷s informacijos išteklių 



rūšys. Naujų technologijų ir ryšių priemonių įtaka bibliografijos raidai nuo XX a. 7-to dešimtmečio. 
Elektroninio bibliografijos pl÷tros laikotarpio pradžia ir raida iki šių dienų. Šio laikotarpio 
skiriamieji bruožai. Jo pradžia Lietuvoje ir tąsa po nepriklausomyb÷s atgavimo. Bibliografijos 
mokslo laim÷jimai. 
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