LIETUVOS BIBLIOGRAFIJA. SERIJA B, PERIODINIAI LEIDINIAI
LIETUVIŲ KALBA, 1823–1940. DALIS 1
Anotacija

Pirmoje bibliografijos rodyklės „Lietuvos bibliografija. Serija B, Periodiniai leidiniai lietuvių
kalba, 1823–1940“ (2018) dalyje sutelkta informacija apie 1782 poligrafiniu būdu spausdintus
leidinius lietuvių kalba. Bibliografijos rodyklė apima laikotarpį nuo periodinių leidinių lietuvių
kalba pasirodymo (1823 m.) iki Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos (1940 m. birželio
15 d.). Bibliografinių duomenų informacinei ieškai parengtos asmenvardžių, chronologinė,
kolektyvų, leidėjų, spaustuvių, publikavimo vietų, nerastų leidinių rodyklės. Leidinį sudaro
dvi knygos (A–M ir N–Ž), kurių bendra apimtis 1614 puslapių. Lietuvių periodikos raidos
istorija nagrinėjama Tomo Petreikio studijoje „Profesionalioji lietuvių periodika: leidybos ir
spaudos 1823–1940 m. raidos istorija“. Leidinį papildo reikšmingiausių periodinių leidinių
iliustracijos. Šiuo darbu stiprinama lietuvių periodinės spaudos paieškinė informacinė
funkcija sudarant sąlygas aktyvesnei dokumentinio paveldo vartosenai, tyrimams ir sklaidai.

LITHUANIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY. SERIES B, LITHUANIAN
SERIALS, 1823–1940. PART 1
Annotation

The first part of the bibliographic index “The Lithuanian National Bibliography. Series B,
Lithuanian Serials, 1823–1940” (2018) contains information about 1782 printed publications
in Lithuanian. The bibliographic index covers the period from the origination of Lithuanian
serials (1823) until the Soviet occupation and annexation of Lithuania (15 June 1940). In
order to enable searching for bibliographic data, Series B provides indexes of personal names,
corporate bodies, publishers, printers, places of publication and undiscovered publications
as well as chronological indexes. The publication consists of two books (A–M and N–Ž), the
total volume of 1614 pages. The Index also contains the study by Tomas Petreikis
“Professional Lithuanian Serials: The History of the Development of Publishing and Printing
in 1823–1940” as well as illustrations of the most significant serials. This publication
strengthens the informative and discovery function of Lithuanian serials by providing more
opportunities for the use, research and promotion of the documentary heritage.
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