
NUORODOS Į INTERNETU PRIEINAMUS IŠTEKLIUS 
 
 
PRENUMERUOJAMOS VU MB DUOMENŲ BAZĖS (dabar prieiga per VPN1) 
 
• Prenumeruojama: <https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/>. 
 
• Bibliotekininkų profesionalų rekomenduojami dalyko informaciniai šaltiniai:  
<https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/dalyko-bibliotekininkas/istorijos-
fakultetas>. 
 
 
LIETUVIŠKI IŠTEKLIAI 
 
• Virtuali kultūros paveldo sistema ePaveldas <https://www.epaveldas.lt/home>; senoji 
patraukli versija <https://www.epaveldas.lt/vbspi/>. Tam tikrą dalį suskaitmenintų 
objektų galima rasti per atskirus atminties institucijų puslapius, pvz.: Kauno apskrities 
viešosios bibliotekos „Suskaitmenintas dokumentinis paveldas“ 
<https://www.kvb.lt/lt/straipsniai/8020-suskaitmenintas-dokumentinis-paveldas> ir 
detalūs aprašymai „Labai reti (retenybės) 1900–1944 metų leidiniai (659)“ 
<https://www.kvb.lt/images/Naujienos/2019/Leidiniai_1900_1945m.pdf>. Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka: 
<https://paneveziokrastas.pavb.lt/gabrieles-petkevicaites-bites-viesosios-bibliotekos-
suskaitmeninti-leidiniai/> ir kt. 
 
• Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa <https://www.elaba.lt/elaba-portal/>; 
Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos integrali paieškos sistema 
<https://elaba.lvb.lt/primo-
explore/search?search_scope=eLABa&vid=ELABA&lang=lt_LT>. 
 
• LMA VB elektroninis archyvas <http://elibrary.mab.lt/?locale-attribute=lt>; 
segmentuose 4.1 ir 4. 2 – 500 knygų ir 395 pavadinimų suskaitmenintų periodikos šaltinių 
(kurių dalies nėra ePavelde). Dar daugiau paslaugų ir išteklių – prisiregistravus. 
 
• Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų duomenų 
bazė Lituanistika (LDB) <https://www.lituanistika.lt/>. 
  
• VU MB skaitmeninės kolekcijos <https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/> (rankraščiai; reti 
spaudiniai, grafika (kartografija); fotografija). 
 
• Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema LIMIS <http://www.limis.lt/> – 
Lietuvos muziejų skaitmeninamas vaizdinis ir dokumentinis paveldas, viešai prieinamų 
eksponatų skaičius – 453 682. 
 
• Lietuvos Respublikos archyvai <https://www.archyvai.lt/>; apyrašų paieška: 
<https://eais-pub.archyvai.lt/eais/>; fondų rodyklės: <https://www.archyvai.lt/lt/fondu-
rodykles.html>. Apyrašus galima atsisiųsti prisiregistravus. Archyvai.lt virtualios 
parodos: <http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt>. 

                                                   
1	<https://santaka.vu.lt/pages/viewpage.action?pageId=31687983>.	



 
• Suskaitmenintos Bažnyčios metrikų knygos 
<http://www.archyvai.lt/lt/skaitmeninimas_1286.html>. 
 
• LTSC platforma Spauda <www.spauda.org> – laikraščiai Lietuva, Dirva, Draugas, 
Darbininkas, Keleivis, Tėvynė su rodyklėmis ir integruota paieškos galimybe. 
 
• Aidai (1947–1991) <http://www.aidai.eu/>. 
 
• E-partizanų archyvas (Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas) 
<http://epartizanai.archyvai.lt/>. 
 
• E-kinas: Lietuvos dokumentinis kinas internete <http://www.e-kinas.lt/titulinis> 
(LCVA sukaupto dokumentinio kino paveldo skaitmeninė prieiga). 
 
• LCVA projektas „Antrojo pasaulinio karo metų aerofotonuotraukose užfiksuotų 
Lietuvos vietovių identifikavimas ir sklaida“ 
<https://lcva.maps.arcgis.com/home/index.html>. 
 
• Pokario partizanų dainų skaitmeninė kartoteka (archyvas) <http://lkiis.lki.lt/pokario-
partizanu-dainu-kartoteka-apie>. 
 
• Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Frazeologijos žodynas ir pan., taip pat dvikalbiai 
žodynai – Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje LKIIS <http://lkiis.lki.lt>. 
 
• Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka <www.knygadvaris.lt> (pasakos ir jų 
rodyklės, dainos, įvairi smulkioji tautosaka, studijos, publicistika, fonografo įrašų 
kolekcija ir kt.). 
 
• Šaltiniai.info <www.šaltiniai.info> – mokyklai skirta interaktyvi lietuvių kalbos, 
literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė. Joje galima 
rasti skaitmenines kai kurių chrestomatinių skaitinių versijas (plg. Motiejus Valančius, 
Pastabos sau pačiam, Vilnius: Baltos lankos, 1996; Jonas Mekas, Žmogus be vietos, 
Vilnius: Baltos lankos, 2000), taip pat pasikartoti rašybos pagrindus (aktualu 
baigiamuosius darbus rašantiems studentams): 
<http://www.šaltiniai.info/index/details/550>. 
 
 
BIBLIOGRAFIJA 
 
• Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas NBDB. 2020 m. sausio 1 d. duomenimis 
jame sukaupta per 3 683 550 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyvinės ir 
lituanikos bibliografinių įrašų <https://nbdb.libis.lt/>. Nacionalinės bibliografijos 
leidiniai <https://www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/valstybes-ir-nac-bibliografijos-
leidiniai/nacionalines-bibliografijos-leidiniai>. 
 
• Valstybinės bibliografijos leidiniai <https://www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/valstybes-ir-
nac-bibliografijos-leidiniai/valstybines-bibliografijos-leidiniai>. 
 
• Lietuvos istorijos bibliografija (nuo 1940 m.) <http://elibrary.mab.lt/handle/1/9224>. 



• Kiti bibliografiniai leidiniai (88) <http://elibrary.mab.lt/handle/1/242>. 
 
 
ENCIKLOPEDIJOS 
 
• Lietuvių enciklopedija (1953–1985, 37 tomai) 
<http://lituapedija.net/Pagrindinis_puslapis>. 
 
• Lietuvos tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija 
<http://etnologijos.istorija.lt/>. 
 
• Lietuvių literatūros enciklopedija (2001) <http://www.literatura.lt/enciklopedija/>. 
 
• Visuotinė lietuvių enciklopedija (1998–2020) <www.vle.lt>. 
 
• Žurnalistikos enciklopedija (1997) 
<https://www.kf.vu.lt/dokumentai/publikacijos/Zurnalistikos-enciklopedija.pdf> 
 
 
ŠIUOLAIKINĖ PERIODIKA 
 
• Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis: 
<http://www.mab.lt/lt/istekliai-internete/mokslo-zurnalai>. 
 
• VU leidyklos mokslo periodika <https://www.zurnalai.vu.lt/>. 
 
• VDU žurnalai <https://biblioteka.vdu.lt/vdu-recenzuojami-mokslo-zurnalai/hsm-
zurnalai/>. 
 
• Klaipėdos universiteto mokslo žurnalai <https://www.ku.lt/mokslas/mokslo-
produkcija-ir-pasiekimai/mokslo-zurnalai/>. 
 
• Acta Academiae Artium Vilnensis <http://leidykla.vda.lt/leidiniai/acta-academiae-
artium-vilnensis>. 
 
• Acta Historica Universitatis Klaipedensis (1993–2018) 
<http://briai.ku.lt/leidiniai/acta-historica-universitatis-klaipedensis/serijos-tomai/>. 
  
• Acta Humanitarica Universitatis Saulensis 
<http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=538
&lang=lt>. 
 
• Acta Museologica Lithuanica 
<https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/issue/archive>. 
 
• Acta Orientalia Vilnensia  
<https://www.journals.vu.lt/acta-orientalia-vilnensia/issue/archive>. 
 
• Archaeologia Baltica (2006–2019)  
<http://briai.ku.lt/leidiniai/archaelogia-baltica/serijos-tomai/>. 



• Archaeologia Lituana  
<https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/issue/archive>. 
 
• Archivum Lithuanicum  
<http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/>. 
 
• Bibliotheca Lituana (2016–2019)  
<https://www.zurnalai.vu.lt/Bibliotheca-Lituana/issue/archive>. 
 
• Būdas (anksčiau: Liaudies kultūra) žurnalų archyvas 
<http://www.lnkc.lt/go.php/lit/Liaudies-kultura/28>. 
 
• Colloquia (2006–2019) <http://www.llti.lt/lt/colloquia/>. 
 
• Česlovo Milošo skaitymai (2011–2013) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/1392>. 
 
• Darbai ir dienos (nuo 2005 Nr. 41) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/510>. 
 
• Etniškumo studijos (2003–2015)  
<http://www.ces.lt/etniskumo-studijos-2/isleisti-zurnalai/>. 
 
• European Integration Studies <http://eis.ktu.lt/index.php/EIS/issue/archive>. 
 
• Filologija 
<http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid=553&lang
=lt>. 
 
• Genocidas ir rezistencija <http://genocid.lt/centras/lt/1199/a/>. 
 
• Gimtasai kraštas <http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas>. 
 
• Istorija (2016–2019) 
<https://ejournals.vdu.lt/index.php/istorijoszurnalas/issue/archive>.  
Pirmųjų (101) numerių archyvas (1958–2016) <http://archyvas.istorijoszurnalas.lt/>. 
 
• Inter-studia humanitatis 
<http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4337&Itemid=173
47&lang=lt>. 
 
• Karo archyvas <http://www.lka.lt/lt/moksline-veikla/leidiniai/karo-archyvas.html>. 
 
• Kauno istorijos metraštis (1998–2019) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/310>. 
 
• Knygotyra <https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/issue/archive>. 
 
• Krantai <http://kranturedakcija.lt/zurnalas-krantai>. 
 



• Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas (2010–2019) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/311>. 
 
• Kultūros barai <http://www.kulturosbarai.lt/archyvas/>. 
 
• Kūrybos erdvės 
<http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1287&Itemid=640
&lang=lt>. 
 
• Lietuvos istorijos instituto leidinių straipsnių duomenų bazė 
<http://talpykla.istorija.lt/> (kartais neveikia).  
 
• Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 
<https://www.lkma.lt/metrastis/archyvas/>. 
 
• Lietuvos archeologija (1981–2019)  
<http://www.istorija.lt/journals/lietuvos-archeologija/apie-leidini/>.   
 
• Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos 
<http://www.istorija.lt/journals/lietuvos-etnologija/apie-leidini/> (laikinai 
nepasiekiamas). 
 
• Lietuvos kultūros tyrimai <http://www.lkti.lt/LKT/>. 
 
• Lietuvos istorijos studijos (2012–2019) 
<https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/issue/archive>. 
 
• Lietuvos muzikologija <http://žurnalai.lmta.lt/lt/zurnalas/lietuvos-muzikologija/>. 
 
• Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 
<http://elibrary.mab.lt/handle/1/9>. 
 
• Lietuvos statistikos darbai <https://www.zurnalai.vu.lt/statisticsjournal/issue/archive>. 
 
• Literatūra <https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/issue/archive>. 
 
• Literatūra ir menas <https://literaturairmenas.lt/zurnalo-archyvas>. 
 
• Lithuanian Historical Studies  
<https://brill.com/view/journals/lhs/lhs-overview.xml?format=PRI>. 
 
• Lituanistica <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/issue/archive>. 
 
• Lyčių studijos ir tyrimai 
<http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Itemid=655
&lang=lt>. 
 
• Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism (2005–2019) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/485>; 
<http://menufakultetas.vdu.lt/mokslas/zurnalas-mik/zurnalai/>. 



• Menotyra <https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/issue/archive>. 
 
• Metai <https://www.zurnalasmetai.lt/?page_id=7253>. 
 
• Mokslo ir technikos raida <http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/issue/archive.html>. 
 
• Muzikos barai <https://www.muzikusajunga.lt/zurnalas/muzikos-barai-350>. 
  
• Naujasis Židinys-Aidai (1991–2018) <https://nzidinys.lt/nz-a-archyvas/>. 
 
• Naujoji Romuva <http://www.nromuva.lt/>. 
 
• Nemunas <https://www.nemunas.press/zurnalo-archyvas/>. 
 
• Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos (2006–2019) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/32272>. 
  
• Parlamento studijos 
<http://www.parlamentostudijos.lt/Archyvas/Isleisti_numeriai.htm>. 
 
• Pedagogika <https://ejournals.vdu.lt/index.php/Pedagogika/issue/archive>. 
 
• Politikos mokslų almanachas <https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/586>. 
 
• Politologija <https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/issue/archive>. 
 
• Problemos <https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/issue/archive>. 
 
• Religija ir kultūra <https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/issue/archive>. 
 
• Res Humanitariae (2012–2017) <http://journals.ku.lt/index.php/RH/issue/archive>. 
 
• Respectus Philologicus  
<https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/issue/archive>. 
 
• Senoji Lietuvos literatūra (2004–2019) <http://www.llti.lt/lt/senoji_LT_literatura/>. 
 
• Slavistica Vilnensis <https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/issue/archive>. 
 
• Sociologija. Mintis ir veiksmas archyvas <https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-
mintis-ir-veiksmas/issue/archive>. 
 
• Soter. Religijos mokslo žurnalas (2004–2019) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/31014>. 
 
• Sovijus <http://www.sovijus.lt/wordpress/?page_id=373>. 
 
• Šiaurės Atėnai <http://www.satenai.lt/pdf-archyvas/>. 
 
• Tarp knygų <https://www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu>. 



• Tautosakos darbai (2004–2019) <http://www.llti.lt/lt/tautosakos_darbai/>. 
 
• Tiltai (2012–2019) <http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/issue/archive>. 
 
• Teatrologiniai eskizai (2000–2015) 
<https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/59595>. 
 
• Terra Jatwezenorum <https://punskas.pl/terra-jatwezenorum/>. 
 
• Tradicija ir dabartis (2012–2018) <http://journals.ku.lt/index.php/TD/issue/archive>. 
 
• Žiemgala <http://www.ziemgala.lt/lt/zurnalas-ziemgala>. 
 
• Žmogus ir žodis (2013–2018) <https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/61264>. 
 
• Žurnalistikos tyrimai <https://www.zurnalai.vu.lt/zurnalistikos-tyrimai/issue/archive>. 
 

Medžiagą parengė: Aurelijus Gieda, Rūta Lazauskaitė, Inga Leonavičiūtė 
 
 
 
KITAKALBIAI IŠTEKLIAI 
 
VIRTUALIOSIOS BIBLIOTEKOS 
 
• World Digital Library <http://www.wdl.org/en/>. 
 
• European Library (dabar prie platformos Europeana <https://www.europeana.eu/en>) 
<https://www.europeana.eu/en/TEL>. 
 
• Internet Archive. Digital Library <http://archive.org/> (lenkakalbė, rusakalbė XIX–XX 
a. literatūra, šaltinių publikacijos; išeivijos leidiniai bei XX a. anglakalbė apie Lietuvą 
literatūra: sintezės, informaciniai leidiniai ir pan. Medžiagos spektras labai platus, tad 
svarbu informaciją atsirinkti kritiškai). 
 
• Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke / ZVDD – Vokietijos bibliotekų integrali 
e-biblioteka, XV–XXI a. veikalai <http://www.zvdd.de/startseite/>. 
 
• Digi20 – XX a. II pusėje leistos knygos <http://digi20.digitale-
sammlungen.de/en/fs1/start/static.html>. 
 
• SPK digital (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) <http://www.spk-digital.de/>. 
 
• Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF (Prancūzijos nacionalinės bibliotekos 
virtuali biblioteka, nuo viduramžių rankraščių iki XIX–XX a.) <http://gallica.bnf.fr/>. 
 
• Austrijos nacionalinės bibliotekos <https://www.onb.ac.at/digitaler-lesesaal>. 
 
• New York Public Library <https://www.nypl.org/collections>; 
<https://digitalcollections.nypl.org/>. 



• EUSCREEN – Europos audiovizualinio paveldo tinklas, siūlantis nemokamą prieigą prie 
audiovizualinio paveldo įrašų <http://www.euscreen.eu/>. 
 
• DMMapp – Digitized Medieval Manuscripts app 
<https://digitizedmedievalmanuscripts.org/>. 
 
• Digita Vaticana <http://www.digitavaticana.org/?lang=en>; 
<https://opac.vatlib.it/mss/?ling=en>. 
 
• Manuscriptorium <http://www.manuscriptorium.com/>. 
 
• e-codices, Virtual Manuscript Library of Switzerland <https://www.e-
codices.unifr.ch/en>. 
  
• Manuscripta Mediaevalia <http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/>. 
 
• Integrali paieška Lenkijos virtualiose bibliotekose (pagrindinė, svarbiausia prieiga 
visiems; nuo suskaitmenintų rankraščių iki šaltinių publikacijų, periodikos, vaizdinių, 
kartografinių šaltinių; kai kuriose iš platformų talpinama šiuolaikinė istoriografija) 
<http://fbc.pionier.net.pl/owoc/main>. 
 
• CBN Polona – Varšuvos nacionalinė biblioteka <http://www.polona.pl/>. Rankraščiai 
ir rankraštinės knygos, senieji spaudiniai, periodika (aktualu – Vilniaus spauda), 
vizualiniai šaltiniai (nuo LDK laikų grafikos iki fotografijos, atvirlaiškių; kartografija 
(įskaitant XIX–XX a. topografiką), miestų planai); per šią prieigą prieinami ir kitų 
bibliotekų ištekliai (pvz., Čartorijskių bibliotekos rankraščiai, nuo Laurušavos 
evangelijos ar Vytauto laikų pergamentų). 
 
• Torunės Vilnianos kolekcija <https://kpbc.umk.pl/dlibrasu> (su Vilniaus universiteto 
istorijai skirtais leidiniais, periodika; vizualika). 
 
• Palenkės skaitmeniniai ištekliai <http://pbc.biaman.pl/dlibra> (su rankraštiniais 
šaltiniais, šaltinių publikacijomis ir istoriografiniais darbais; taip pat LDK paveldas, 
Vilnius (vaizdiniai šaltiniai), kartografija (XIX–XX a.); yra sukurtos Miłoszo ir 
Venclovos kolekcijos, tačiau jų ir apie juos darbai viešai nepreinami – reikia 
prisiregistruoti.  
 
• Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (čia skaitmeninami ir Kurniko bibliotekos rinkiniai) 
<https://www.wbc.poznan.pl/dlibra?language=pl>. 
 
• Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (čia skaitmeninami ir Osolinskių rinkiniai) 
<https://www.dbc.wroc.pl/dlibra>. 
 
• Lenkijos nacionalinio muziejaus rinkiniai <http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion>. 
 
• Otwórz Książkę (žr. kolekcja książek naukowych polskich uczonych – šiuolaikinė 
lenkiškoji istoriografija) <http://otworzksiazke.pl/>. 
 
• Biblioteka Otwartej Nauki <http://bon.edu.pl/>. 
 



• Centralna Baza Judaików (prieinami POLIN rinkiniai) 
<http://judaika.polin.pl/dmuseion>. 
 
• Central and Eastern European Visual Heritage <http://visualheritage.eu/en/>. 
 
 
INSTITUCINĖS LENKIJOS MOKSLO DARBŲ PRIEIGOS-SAUGYKLOS 
 
• Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku <https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/>.  
 
• Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
<https://repozytorium.amu.edu.pl/>. 
 
• Nicolaus Copernicus University Repository <https://repozytorium.umk.pl/>  
 
• Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego <https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/>.  
 
• Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego <http://depotuw.ceon.pl/>. 
 
• Institutional Repository of the John Paul II Catholic University of Lublin 
<https://repozytorium.kul.pl/>. 
 
• Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (įjungtas į bendrą paieškos tinklą) 
<https://rcin.org.pl/dlibra>. 
 
 
KITI ARCHYVAI, PROJEKTAI IR IŠTEKLIŲ TALPYKLOS 
 
• DOAJ (Directory of Open Access Journals) <https://doaj.org/>. 
 
• Europos archyvų platforma – <http://www.archivesportaleurope.net/> (įskaitant 
Lietuvą; sujungta daugiau nei 7 000 Europos archyvinių institucijų). 
 
• Bildarchiv Austria <http://www.bildarchivaustria.at/>. 
 
• Rijksmuseum <https://www.rijksmuseum.nl/en/from-home> 
 
• Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського) <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=NAV&P21DBN=ELIB>.  
 
• DiFMOE Digitale Bibliothek (Historische Quellen zur Kultur und Geschichte des 
östlichen Europa) <https://www.difmoe.eu/d/>. 
 
• DigiZeitschriften, deutsche digitale Zeitschriftenarchiv (XIX–XX a. mokslinė 
periodika) – <http://www.digizeitschriften.de/>. 
 
• Bildarchiv Ostpreußen (Rytų Prūsijos vaizdų archyvas) <https://www.bildarchiv-
ostpreussen.de/index.html.lt>. 
 



• Kamunikat: Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка <http://kamunikat.org/> (knygos: 
<http://kamunikat.org/knihi.html>; periodika: <http://kamunikat.org/czasopisy.html>). 
 
• Muzeum Narodowe w Krakowie <https://zbiory.mnk.pl/pl/strona-glowna>. 
 
• Lenkijos archyvų tinklas, svarbus ir tiriantiems XX a. – <http://szukajwarchiwach.pl/> 
(senoji versija); <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/strona_glowna> (į šią versiją jau 
integruotas NAC archyvas, tačiau ieškant vaizdų patogiau atskirai dirbti NACe). 
• NAC, Narodowe Archiwum Cyfrowe – <https://audiovis.nac.gov.pl/>. 
 
• Instytut Józefa Piłsudskiego (suskaitmeninti archyviniai dokumentai) 
<http://www.pilsudski.org.uk/archiwa/>; 
<http://www.pilsudski.org.uk/archiwa/wystawa_kolekcje.php>. 
 
• AGAD (dokumentai, antspaudai) 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Documents_from_Archiwum_G%C5%
82%C3%B3wne_Akt_Dawnych>. 
 
• Ukrainos Istorijos instituto teikiamos prieigos (knygos, periodika, Ukrainos 
enciklopedija) – <http://history.org.ua/uk>. 
 
• Czasopisma humanistyczne <http://bazhum.muzhp.pl/> (puiki prieiga prie Lenkijos 
periodikos nuo pirmųjų numerių). 
 
• Kwartalnik Historyczny 
<https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/KH/issue/archive> (2013–2019); 
<http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=8429> (iki 1939); 
<http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=46203> (1939–1946); 
<http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=3507> (1953–2019). 
 

Medžiagą parengė: Inga Leonavičiūtė 
2020 m. balandis 


