Maloniai kviečiame būti „Biržų“ monografijos
bendraautoriais, talkininkais, rėmėjais, PRISIDĖTI
KUO KAS GALI
Visus neabejingus Tėvynei ir savo gimtinei maloniai kviečiame kaip
kas gali prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų,
pačiam parašyti straipsnį ar pakalbinti tai padaryti kitus, pateikti
patarimų ir pasiūlymų, taip pat kviečiame finansiškai remti
knygos išleidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo
knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos
sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už
prisidėjimą ir suteiktą paramą. Visi kažkuo prisidėjusieji ir aukotojai
bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose,
įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą ženklesnį
indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.
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Biržų pilis

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo darbus imtinai
iki maketo sukūrimo leidykla įsipareigoja atlikti nuosavomis ir (ar)
skolintomis lėšomis net ir esant nepakankamam finansavimui,
tačiau knygos tiražą bus galima spausdinti tik gavus pakankamą
paramą ir visą leidinio sąmatinę sumą, t. y. tik užsakovams bei
rėmėjams įvykdžius visus savo finansinius įsipareigojimus ir
faktiškai gavus visas monografijai išleisti trūkstamas lėšas.

Biržų pilis ir miestas XVII a. pradžioje (Tomo Makovskio vario raižinys)

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno
nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros
monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo
susijusią mokslo veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo
statusas, todėl knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet
ir savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą.
Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai,
kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke
LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Biržai“,
arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

Arkinė Apaščios upės užtvanka Astrave

„Versmės“ leidyklos adresas Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius,
telefonai 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077 (bendrasis),
8698 20707 (leidyklos vadovo);
elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt,
leidyklos interneto svetainė www.versmė.lt.

Šis leidinėlis parengtas 2012-ųjų balandį

Biržai

monografija

Prie karstinės įgriuvos

Rengiama „Biržų“ monografija, papildysianti
jau išleistas knygas apie Biržus bei „Lietuvos valsčių“
seriją – 100-tomį Lietuvos istorijos rašto paminklą

Buvusio Biržų valsčiaus gyvenamųjų vietų sąrašas
(pagal 1923 m. pirmojo Lietuvos gyventojų surašymo
duomenis)

Vienos knygų serijos „Versmės“ leidykla nuo susikūrimo 1994 m.
leidžia monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Ši serija skirta Lietuvos
miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, atitinkančioms
buvusius tarpukario valsčius. 2010 m. pradėta rengti ir šios serijos
monografija apie buvusį Biržų valsčių ir šių dienų Biržų kraštą.
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Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties, per
1200 puslapių leidinys, pasakojantis apie Biržų ir jų apylinkių
kraštovaizdį, istoriją, kultūrą, švietimą, įžymius žmones, atskiras
tarpukario metų seniūnijas. Straipsnių, prisiminimų autoriai –
įžymūs Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų mokslininkai,
kultūros, meno, švietimo darbuotojai, kraštotyrininkai, kraštiečiai.
Atskiros monografijos dalys bus skirtos kalbai, etninei kultūrai
ir tautosakai, Biržų miestui, valsčiaus seniūnijoms, iš jų kilusių
ar gyvenusių ir ryškesnį pėdsaką palikusių, ypatingų nuopelnų
kraštiečiams skirtoms apybraižoms, biografijų sąvadams.
Monografija skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
(1918–2018), 25-osioms Nepriklausomybės atkūrimo metinėms
(1991–2016), kitoms svarbioms valstybės ir Biržų sukaktims.
2011 m. liepos 4–10 d. buvo surengta kompleksinė lokalinių tyrimų
ekspedicija į Biržų kraštą, kurios metu istorikai, kraštotyrininkai,
kalbininkai, tautosakininkai lankėsi įvairiose vietovėse, susitiko su
gyventojais, užrašė jų prisiminimus, rinko monografijai informaciją,
nuotraukas, archyvinę medžiagą.
Maloniai kviečiame šio krašto gyventojus ir toliau talkininkauti
rengiant šią monografiją. Kviečiame visus dalyvauti įamžinant Biržų
miesto ir jo apylinkių istoriją, žmones, kultūrą, papročius, atverti
savo šeimų albumus, paviešinti niekur neskelbtus prisiminimus.
Šioje monografijoje autoriumi, archyvinės medžiagos pateikėju,
pasakotoju, patarėju ar rėmėju gali būti kiekvienas biržietis ir
mylintis šį kraštą. Laikas daug ką negailestingai sunaikina –
tad skubėkime kurti šį unikalų rašto paminklą ilgaamžei ateities
atminčiai.
„Biržų“ monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas
Arvydas Valionis, tel. 8688 71376, elektroninio pašto adresas
arvydas.valionis@gmail.com.
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Santrumpos: mst. – miestas, k. – kaimas, dv. – dvaras, vns. – viensėdis.

