
 

  Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija: 
[albumas] / Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. - Panevėžys : 

Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012. - 87, [1] p. : iliustr., faks., portr. 
   Leidinyje pateikiama 1944-1953 m. veikusios Vyčio apygardos partizanų istorija 

ir vadų biografijos, išlikusios unikalios fotografijos ir dokumentai, pogrindinės 

spaudos fragmentai. 

  

 
 

     

 

  Holokaustas Ukmergėje / sudarytoja Neringa Latvytė-Gustaitienė. – 

Vilnius:  Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2012. - 196 p.:  iliustr. 

- Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-767-16-9 
   Leidinyje nagrinėjama holokausto Ukmergėje tema. Aprašomi 1941 m. birželio-
rugsėjo mėnesių įvykiai: pirmieji draudimai, žydų suvarymas į getą, kalinimas 
miesto kalėjime, egzekucijos. Pivonijos miške buvo sunaikinta beveik visa 
Ukmergės apskrities žydų bendruomenė. Skelbiamas sušaudytų žydų sąrašas. 

  

 

 

 

 

 

 

Audiniai Ukmergės kraštotyros muziejaus rinkiniuose / sudarytoja ir 

teksto autorė  Kristina Darulienė. - Ukmergė: UAB Valdo leidykla, 2012. - 

40 p.: iliustr. 

 

 
 

 

 

 

 

Senieji Želvos krašto kaimai / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa 

Povylienė. - Ukmergė: UAB Valdo leidykla, 2012. - 130 p.: iliustr. 

 

 
 

http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/666-holokaustas-ukmergeje
http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/580-audiniai-ukmerges-krastotyros-muziejaus-rinkiniuose
http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/512-senieji-zelvos-krasto-kaimai


 

 

 

 

Česnaitis, Kęstutis  
 Portretai: Ukmergės krašto žmonės / Kęstutis Česnaitis, Loreta 

Ežerskytė, Genovaitė Kazielienė, Eglė Krikštaponytė, Nijolė Stundžienė ; 

[sudarė Kęstutis Česnaitis]. - Ukmergė: [Ukmergės spaustuvė], 2012 

(Ukmergė : Ukmergės sp.). - 183, [1] p.:  iliustr., portr. - Tiražas 500 egz. - 

ISBN 978-9955-419-58-7 

  

 

 

 

 

   Ukmergės krašto architektūra fotografijose, 1900-1940 = Architecture 

of Ukmerge region in photography, 1900-1940 / Ukmergės kraštotyros 

muziejus; [sudarytoja ir teksto autorė Jolanta Petronytė]. - Ukmergė: Valdo 

leidykla, 2012. - 128 p.: iliustr. - ISBN 978-9955-712-68-8 

  Ukmergės kraštotyros muziejus parengė vertingą leidinį – muziejuje 

saugomos architektūrinės fotografijos kolekcijos dalies katalogą, apimantį 

laikotarpį nuo XIX a. pabaigos iki 1940 metų. Publikuojama medžiaga – tai 

puikus miesto ikonografinis šaltinis. Kataloge publikuojami XIX a. 

pabaigos Ukmergės fotografų G. Pazolio, J. Goro, M. Romanovskio 

darbai. Taip pat vieno pirmųjų Lietuvos fotografų, mėgėjo 

eksperimentatoriaus grafo St. K. Kosakovskio (1837-1905) ir dvaro 

laboratorijoje dirbusio J. Krajevskio XIX a. pabaigos – XX a. pradžios 

fotografijos bei tarpukario autorių –       K. Juknevičiaus, R. Šileikio ir kt. 

užfiksuoti miesto vaizdai. 

  Be publikuojamų archyvinių miesto fotografijų, kataloge glaustai 

pateikiami ir Ukmergės miesto istorijos bruožai, fotografijos atsiradimo ir 

raidos šiame mieste istorija, cituojami rašytiniai šaltiniai, susiję su 

Ukmerge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidiškių pagrindinė mokykla: 1901-2012. - Ukmergė: UAB Valdo 

leidykla, 2012. - 1 lankstinys (8 p.). 

 

 

 

 

http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/507-portretai
http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/390-ukmerges-krasto-architektura-fotografijose-1900-1940
http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/388-zita-bataitiene-duoburis


 

 

Eidintas, Alfonsas  

   Antanas Smetona ir jo aplinka. - Vilnius:  Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos centras, 2012. - 512 p.: iliustr., portr. - ISBN 978-5-420-01705-0  

    Naujoje knygoje apie prezidentą Antaną Smetoną autorius daugiausia 

dėmesio skiria lietuvių tautos atgimimui ir nepriklausomos Lietuvos 

valstybės sukūrimui XX amžiuje, jos raidai, ypač žmogiškajam metmeniui. 

Kas padėjo Antanui Smetonai du kartus būnant Lietuvos prezidentu, su kuo 

jis artimiausiai dirbo konstruodamas ir diegdamas autoritarinės valdžios 

modelį? Aprašytas ir Antano Smetonos šeimos, artimiausių draugų, 

bendražygių likimas po 1940 metų okupacijos. 

  

http://www.ukmergesvb.lt/lt/2012-05-17-13-13-37/leidiniai-apie-ukmerge/260-eidintas-alfonsas-antanas-smetona-ir-jo-aplinka

