
„Kas yra kraštotyra? Manau, tai meilės prisipažinimas savo Tėvynei. Tačiau kraštotyrininkais laikau ne tik 

tuos, kurie užrašo žmonių pasakojimus, dainas, prisiminimus, ne tik tuos, kurie fotografuoja, matuoja, 

braižo, piešia. Manau, patys tikriausi kraštotyrininkai yra mūsų kaimų ir miestelių gyventojai“ (K. K. 

Šiaulytis, straipsnis „Kraštotyros džiaugsmai (1). Gyvenimo meno išmintis“, www.versme.lt). 

 

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros veiklos pagrindas – informacijos (dokumentų) apie 

kraštą rinkimas, saugojimas ir pateikimas vartotojams. Kraštotyros darbas labai svarbus, siekiant išsaugoti 

ateinančioms kartoms, kas savita ir nepakartojama Kalvarijos krašte.  

Pristatome Jums mūsų krašto leidinius: 

 

Kalvarijos savivaldybė / [sudarytojai Jonas Ščeponis ; Vytautas Šunskis ; Laima 

Misiukevičienė]. - [Vilnius] : „Jandrija“, 2008. - 48 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-431-35-

0 

UDK: 352(474.5) 

Leidinyje pateikiama informacija apie Kalvarijos savivaldybę ir jos seniūnijas: 

archeologinius, gamtos paminklus, turizmą, investavimo galimybes, gyventojų 

užimtumą, verslus, literatūrines vietas, garbės piliečius ir asmenybes.  

 

Liubavas, 1734-1950 : … gyvenimas prie Kačergų kalno / [parengė Natalija Gudonytė]. - 

Vilnius : Vyzdys, 2008. - 96 p. : iliustr., faks., portr., žml. ; 25 cm. - ISBN 978-9955-705-

10-9 (įr.) 

UDK: 908.474.5 

908.474.5(092) 

Knygoje pateikiama trumpa Liubavo krašto istorija nuo 1734 metų. Leidinys gausiai 

iliustruotas nuotraukomis. 

 

Kalvarija : istorija, kultūra, darbas, laisvalaikis. - [Kalvarija : Kalvarijos savivaldybė, 

2002] ([Vilnius : Spauda]). - 32 p. : iliustr., žml. ; 24 cm. - Santr. angl., rus. 

UDK: 908.474.5 

947.45 

711.435(474.5)(091) 

72(474.5)(091) 

Leidinyje pateikiama trumpa Kalvarijos krašto istorija, kultūra, laisvalaikis. Leidinys 

gausiai iliustruotas nuotraukomis. 

 

Kalvarijos krašto mažoji architektura = The small architecture of Kalvarija region : 

[atvirukų katalogas] / [į anglų kalbą vertė Aušrelė Niuklytė]. - Marijampolė : Piko valanda, 

[2006]. - [16] p., įsk. virš. : iliustr. - Santr. angl. 

UDK: 745/749(474.5)(04) 

Atvirukų katalogas, kuriame įamžinti: paminklai, kryžiai, kapai, koplytstulpiai, 

stogastulpiai. 

 

 

 



Prie žinių versmės… : bibliotekininkų prisiminimai / [sudarytoja Nijolė Skroblienė ; 

knygos viršelio autorius Vytautas Kalinauskas]. - Marijampolė : Piko valanda, 2007. - 70 

p. : iliustr. - ISBN 978-9955-642-44-2 

UDK: 02(474.5):929+02(474.5) 

Leidinyje pateikiama trumpa Kalvarijos bibliotekos istorija, darbuotojų prisiminimai ir 

pamąstymai. 

 

 

Aistiškių kaimo bendruomenė : veiklos kronika 2003-2008 m. - Marijampolė : ,,Piko 

valanda'', 2009. - 88 p. - ISBN 978-9955-642-89-3 

UDK: 316.3(474.5) 

Leidinyje aprašoma Aistiškių kaimo istorija, bendruomenė, veikla, įgyvendinti projektai, 

organizuojamos šventės ir renginiai, pateikiamas Aistiškių kaimo bendruomenės narių 

vardinis sąrašas. 

 

Januškienė, Rasa (1964-) 

Kalvarijos krašto advento ir kūčių papročiai / knygą sudarė Rasa Januškienė. - 

Marijampolė : Piko valanda, 2007. - 128 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-642-65-7 

UDK: 398.3(474.5) 

Leidinyje užfiksuoti ir susisteminti Kalvarijos krašto advento ir Kūčių papročiai, 

advento ir kūčių valgiai, dainuojamoji, pasakojamoji ir smulkioji tautosaka. 

 

 

Dainavom ir dainuosim… : Kalvarijos krašto pokario dainynas / Kalvarijos meno kūrėjų 

bendrija "Šešupė" ; [dainas surinko Irena Draugelytė-Svitojienė]. - Marijampolė : Piko 

valanda, 2010 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 214, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 300 egz. - 

ISBN 978-609-422-016-6 

UDK: 398.8(474.5) 

888.2-192 

Knygoje surinktos ir užrašytos Kalvarijos krašto pokario dainos. Dainos suskirstytos į 

dvi temas: meilės dainos ir kitos dainos. 

 

Kalvarijos krašto padavimai ir pasakojimai / [sudarytojos Asta Jankeliūnienė, 

Laima Karpavičienė, Sigita Palionienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2011. - 64 

p. : iliustr. - ISBN 978-609-422-034-0 

UDK: 398(474.5)+821.172-34 

Leidinyje pateikiami pasakojimai apie Kalvarijos krašto kaimų, ežerų, upių, 

akmenų vardų atsiradimą. 

Antanas Lastauskas [tautodailininkas] / Sudarė - Asta Jankeliūnienė, Laima 

Karpavičienė, Sigita Palionienė, Dovilė Skroblaitė. - Marijampolė : Piko valanda, 

2012. - 79, [1] p. : nuotr. ; 15 cm. - (Kalvarijos krašto kūrėjai). - Tiražas 500 egz. 

- ISBN 978-609-422-054-8 

UDK: 74/75(474.5)(084) 

Leidinyje - aprašoma tautodailininko biografija bei ištraukos iš straipsnių 

periodiniuose leidiniuose. 

 



 

Saulius Lisauskas [menininkas} / Sudarytojos - Asta Jankeliūnienė, Laima 

Karpavičienė, Sigita Palionienė. - Marijampolė : Piko valanda, 2012. - 79, [1] p. : 

nuotr. ; 15 cm. - (Kalvarijos krašto kūrėjai). - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-609-

422-050-0 

UDK: 74/75(474.5)(084) 

Leidinyje pateikiama trumpa Sauliaus Lisausko biografija bei ištraukos iš 

straipsnių periodiniuose leidiniuose. 

 

Kalvarijos krašto senieji amatai ir amatininkai / [sudarė Asta Jankeliūnienė, Laima 

Karpavičienė, Sigita Palionienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2011. - 80 p. : iliustr. - 

ISBN 978-609-422-042-5 

UDK: 682 

Knygoje pateikti duomenys apie šio krašto amatininkus. Tai: siuvėjai, staliai, audėjai, 

mezgėjai, margučių margintojai, puodžiai, kalviai, rimoriai, baldžiai, žaislininkai, 

pynėjai, batsiuviai, muzikantai, muzikos instrumentų gamintojai, krosnininkai, dailidės, 

stogdengiai ir kt. 

 

Kalvarijos krašto senieji amatai : račiai, rimoriai, kalviai / [sudarė Asta Jankeliūnienė]. - 

Marijampolė : „Piko valanda“, 2008. - 61, [3] p. - ISBN 978-9955-642-81-7 

UDK: 67/78(474.5)(091) 

Leidinyje - senųjų amatininkų - račių, rimorių, kalvių vardinis sąrašas, duomenys ir 

prisiminimai apie juos bei amatininkų darbų aprašymas. 

 

 

 

Tėvų dainos : Kalvarijos krašto prieškario dainynas / Kalvarijos meno kūrėjų bendrija 

"Šešupė" ; [dainas surinko Irena Draugelytė-Svitojienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 

2006. - 191, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-642-36-X Kn. taip pat: 

Redaktoriaus žodis / Juozas Benecijus Ignatavičius, p. 6-7 

UDK: 398.8(474.5) 

888.2-192 

Knygoje surinktos ir užrašytos Kalvarijos krašto prieškario dainos: patriotinės, 

emigrantų, meilės, piršlybų, vestuvių, humoristinės. 

 

Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės / [sudarė Asta 

Jankeliūnienė ; kraštotyrinę medžiagą surinko ir knygai sudaryti pateikė Dalia Zubrienė, 

Marija Murauskienė, Laima Murauskienė, Lina Kleizienė, Zita Paulevičienė, Asta 

Jankeliūnienė, Rasa Januškienė, Marija Aldona Stepšienė, Bronislava Mockevičienė, 

Sidona Packevičienė, Ona Vyšniauskienė, Ona Marija Zdanienė, Laima Kupstienė, 

Genovaitė Serbentienė, Zita Šiupšinskaitė, Edmundas Venslova, Romas Eidukaitis, 

Juozas Benecijus Ignatavičius, Juozas Bagdonavičius, Vincas Brilius, Bronislovas 

Jungaitis, Romas Rusteika, Alvydas Totoris]. - Marijampolė : Piko valanda, 2006. - 269, 

[2] p. : iliustr., žml. ; 23 cm. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-642-32-7 (įr.) 

UDK: 745 

7.046.3(474.5)(084) 

725.94(474.5)(084) 

246(474.5)(084) 



264-031(474.5)(084) 

Knygoje pateikiama Kalvarijos krašto kryžių ir koplytstulpių istorija, Kalvarijos 

savivaldybės seniūnijų esamų ir jau išnykusių kaimų sąrašas, duomenys apie 

kapines, laidojimo vietas. 

 

Kaimų istorijos : Žalioji, Sabaliavas, Durbė, Garnabūdis, Naujas kaimas, Vilkavizna, 

Komenka, Santaka / [sudarytojas Vincentas Kazimieras Svitojus]. - Marijampolė : Piko 

valanda, 2011. - 176 p. : iliustr., žml. - ISBN 978-609-422-046-3 

UDK: 947.45 

Knygoje pateikiama išnykusių kaimų gyventojų arba jų giminių bei kaimynų 

pasakojimai, atsiminimai. 

 

 

Kalvarijos krašto šviesuoliai / [sudarytojai Sigita Palionienė, Nijolė Skroblienė, Laima 

Karpavičienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2006-. - d. : portr. ; 21 cm 

UDK: 929(474.5)(035) 

908.474.5(092)(035) 

Knygoje pateikiama informacija apie žymius krašto žmones, jų veiklą nuo XIX a iki XX 

a 3 – ojo dešimtmečio. 

 

 

 

Kalvarijos krašto šviesuoliai / [sudarytojai Sigita Palionienė, Nijolė Skroblienė, Laima 

Karpavičienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2006-. - d. : portr. ; 21 cm 

D. 2. - 2007. - 152 p. : portr. - ISBN 978-9955-642-70-1 

UDK: 929(474.5)(035) 

908.474.5(092)(035) 

Antroje knygos „Kalvarijos krašto šviesuoliai“ dalyje patalpintos 134 kraštiečių 

biografijos. Pirmąjame skyriuje tęėsiamos XIX – XX a 3 – ojo dešimtmečio laikotarpis. 

Antrasis skyrius apima laikotarpį nuo XX a 3 – io – iki 6 – dešimtmečio. 

 

Išnykę (ne) pamiršti dvarai : Aleksandravas, Makauskai, Pagraužiai, Trempiniai / 

Algimantas Babeckas. - Marijampolė : Piko valanda, 2011. - 176 p. : iliustr., žml. - 

ISBN 978-609-422-045-6 

UDK: 908(474.5) 

Knygoje aptariama Kalvarijos krašto dvarai, kurie neįtraukti į registrinio paveldo 

vertybių sąrašą, aptariama jų raida, klestėjimas ir saulėlydis. 


