KAVB Dokumentinio paveldo tyrimo ir sklaidos centro Kaunistikos skaitykloje
saugomų kompaktinių (CD) ir skaitmeninių vaizdo (DVD) diskų sąrašas
KAUNAS IR KAUNIEČIAI


„Laisvės alėjos metamorfozės“ [Elektroninis išteklius] : paroda : (2004 07 30) / parengė Janina
Černevičienė, Rita Vaitilavičienė ; pateiktis parengė Rita Vaitilavičienė. – Kaunas : KAVB,
Kaunistikos grupė, [2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)



13 : Pažaislio kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia = Pažaislis Camaldolese monastery and the
church / projekto vadovė Dalia Klajumienė ; scenarijaus autorius Mindaugas Paknys ; režisierius
Valdas Babaliauskas ; prodiuserė Teresa Zibolienė ; operatorius Dainius Gucevičius ; diktorius
Ferdinandas Jakšys. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013. - 1 vaizdo diskas (DVD)
(31 min., 27 sek.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. - Koment. ant vaizdo disko dėklo ir vaizdo
įrašo titrai liet. ir angl.. - ISBN 978-609-447-085-1



Devyni Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties dešimtmečiai, 1919-2009 [Vaizdo įrašas] /
filmo autoriai Daiva Budrienė, Antanas Budrys, Svetlana Gužauskienė. - Kaunas : Kauno televizija,
2009. - 1 vaizdo diskas (DVD) (30 min.) : stereo, gars., spalv. ; 12 cm. - Antr. iš dėklo. - Įgarsinta
liet. - Kadro formatas 4:3. - Sukurta 2009 m.



Dokumentinis filmas „Birutė“ [Vaizdo įrašas] : Lietuvos nepriklausomybės akto signatarė Birutė
Nedzinskienė / filmą sukūrė Leonas Glinskis, Regina Staniulienė ; parengė Jonas Mileris. - Vilnius
: Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas, [2000]. - 1 vaizdo diskas (DVD) (31 min.) :
stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm + 1 lankstinys (4 p. : iliustr., portr.). - (Lietuvos
nepriklausomybės akto signatarai). - Koment. aut. B. Valionytė. - Koment. Lankstinyje



Kaunas - upių miestas [Vaizdo įrašas] : [skaitmeninis pasakojimas] / filmą kūrė: D. Giniuvienė,
V. Stanaitis. - Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2011. - 1 vaizdo diskas (DVD) (10
min.) : stereo, gars., spalv.



Kaunas Fortress [Vaizdo įrašas] : documentary film / film autor: Kęstutis Linkus ; cameraman:
Arvydas Barysas ; editor: Marius Čeponas ; narrator: Ken Russel Slade ; consultants: Romas
Galinis, Rimvydas Strazdas. - Kaunas : Kaunas City Municipality, 2008. - 1 vaizdo diskas (DVD)
(20 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm + 1 įd. lap. (4) p.. - Kiti leidimai: Kauno tvirtovė
[Vaizdo įrašas]. - Sukurta 2006 m.



Kaunas Jazz 2011 „Pavasario balsai“ [Vaizdo įrašas] = The voices of spring : XXI tarptautinis
džiazo festivalis : [programa, atlikėjai] / režisierius, prodiuseris Rytis Zemkauskas ; operatorius
Gvidas Kovėra. - Kaunas : Kauno džiazo klubas, 2011. - 1 DVD (30 min. 20 s.). - Tekstas liet.,
angl. - Sukurta 2011 m.



Kaunas topografiniuose žemėlapiuose [Vaizdo įrašas] / V. Urbanavičius, R. Girkus, M.
Skačkauskas. - Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras, 2010. - 1 vaizdo diskas (DVD).



Kauno apskrities viešosios bibliotekos Knygos muziejus [Elektroninis išteklius] : diplominis
darbas / dizainerė Inga Kochanauskaitė; parengė Sigitas Lūžys. - [Kaunas] : Kauno kolegija J.
Vienožinskio menų studijų centras; Dizaino kat., [2003]. - 1 elektron. opt. diskas ; 12 cm. : aplanke.
- Minimaliai reikalinga: CD skaitymo įrenginys, Macromedia Flash grotuvas, Pentium 200, 64 MB
RAM operacinė atmintis, 25 MB laisvos vietos standžiajame diske, MS Windows 95, 98, Me, 200
NT
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Kauno balsai [Elektroninis išteklius] : kauniečiai „Poezijos pavasarių“ laureatai : skaito autoriai. [Kaunas : Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002]. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ;
12 cm. - Antr. iš disko etiketės. - Aut.: Bernardas Brazdžionis, Gražina Cieškaitė, Donaldas
Kajokas, Robertas Keturakis, Algimantas Mikuta, Petras Palilionis, Gintaras Patackas, Aldona
Elena Puišytė. - Sistemos reikalavimai: OS MS Windows 9x, NT, 2000, XP, Me ; 24x CD-ROM ;
1,00 GHz ; 248 RAM ; ekrano tankis 800 x 600 ; 8 MB VRAM ; garso plokštė, garso kolonėlės,
pelė



Kauno balsai [Garso įrašas] : „Poezijos pavasarių“ laureatų eilėraščiai : 1979, 1980, 1986, 19881990, 1995, 1998 / eilės Bernardo Brazdžionio, Gražinos Cieškaitės, Donaldo Kajoko, Roberto
Keturakio, Algimanto Mikutos, Petro Palilionio, Gintaro Patacko, Aldonos Elenos Puišytės ; skaito
autoriai. - Kaunas : Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2002. - 1garso diskas (53 min., 51
sek.) : [stereo], skaitm. + 1 lapelis



Kauno jėzuitų gimnazija, 2011-2012 [Vaizdo įrašas] / filmą kūrė Alvydas Rakauskas, Emilija
Sluškonytė, Milda Adamonytė, Ieva Keliauskaitė, Simona Jurčiukonytė. - Kaunas : Kauno jėzuitų
gimnazija, 2012. - 1 vaizdo diskas DVD) (90 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. - Antr. iš
disko



Kauno menininkų šeimos [Elektroninis išteklius] : projektas / Vytautas Tamoliūnas. - Kaunas :
Kauno miesto savivaldybė, 2008. - 1 elektron.opt.diskas (CD-ROM) ; 12 cm. - Antr. iš disko
etiketės



Kauno tvirtovė [Vaizdo įrašas] : dokumentinis filmas / filmo autorius: Kęstutis Linkus ;
operatorius: Arvydas Barysas ; redaktorius: Marius Čeponas ; konsultantai: Romas Galinis,
Rimvydas Strazdas. - Kaunas : Kauno miesto savivaldybė, 2008. - 1 vaizdo diskas (DVD) (20 min.)
: stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm + 1 įd. lap. (4) p.. - Kiti leidimai: Kaunas Fortress [Vaizdo
įrašas]. - Sukurta 2006 m.



Kauno tvirtovės objektai [Elektroninis išteklius] = Promenade through Kaunas Fortress : būklės
analizė ir viešinamoji medžiaga / rengėjas: UAB "Projektų gama" ; fotografijos: Gintaras Česonis ;
muzika: Gotan project. - Kaunas : [s.n.], 2007. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm. - Antr.
iš disko etiketės. - Rimvydo Strazdo dovana (KAVB: 15/8542). - Sistemos reikalavimai:
Informacija neteikiama



Leidinių paroda „Po dvigalvio erelio ženklu“ [Elektroninis išteklius] : paroda veikė 2005 05 16–
2005 08 31 Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje : [projekto „Kauno savastis Lietuvos
tūkstantmečio kontekste“ II ciklo dalies „1795–1915. Kaunas carų valdžioje“ leidinys] / parodos
kuratorius Juozas Rimkus ; bendraautoriai Alvydas Surblys ir Vilma Šidiškytė ; maketuotojas
Edvardas Germanas ; projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji
biblioteka, 2005. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm. – Antr. iš virš. – Taip pat vartojama
antr.: Kaunas carų valdžioje. – Sistemos reikalavimai: Windows Picture and Fax Viewer



Lituanica [Vaizdo įrašas] : projektas “Lithuania for the World“ / režisierius Raimondas Sipavičius
; [kalba AB „Lituanica“ generalinis direktorius Kęstutis Deltuva]. - Vilnius : [s.n., s.a.]. - 1 vaizdo
diskas (DVD) (10 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. - Antr. iš ekrano antr. - Taip pat
vartojama antr.: Akcinė bendrovė „Lituanica“



Nuo senųjų Kauno grindinių … [Vaizdo įrašas] : „Kauno keliai“ - mums jau 70 metų. - Kaunas :
Kauno keliai, 2011. - 1 vaizdo diskas (DVD) (25 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. - Antr.
iš disko. - Įgarsinta liet. - Bibliogr.: filmo gale
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Senieji Lietuvos vienuolynai [Vaizdo įrašas] = Ancient monasteries of Lithuania : [dokumentinių
filmų ciklas] / projekto vadovė Dalia Klajumienė. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2008-2009. - t.



Skrydis per Atlantą [Vaizdo įrašas] / režisierius Raimondas Vabalas ; scenarijaus autoriai J.
Glinskis, R. Vabalas ; operatorius Jonas Tomaševičius ; kompozitorius Bronius Kutavičius ;
[atlieka aktoriai]. - [S. l.] : Acme, 2009. - 1 vaizdo diskas (DVD) (95 min.) : stereo, gars., spalv. ;
12 cm. - Atlikėjai: Remigijus Sabulis, Eimutis Nekrošius, R. Adomaitis, E. Bajorytė, J. Budraitis,
P. Gaidys, G. Girdvainis, aktoriai. - Sukurta 1983 m.



Tarpuamžių Kaunas : miestui minint 600 metų savivaldos jubiliejų [Komplektas]. - Kaunas :
Kauno televizija, 2008. - 1 garso diskas (58 min. 33 sek.), 1 vaizdo diskas (DVD) (31 min.)
CD : Dainos apie Kauną [Garso įrašas] : 1930-2008. - 2008. - 1 garso diskas (58 min., 33 sek.) :
stereo ; 12 cm
DVD : Neries ir Nemuno glėby [Vaizdo įrašas] : dokumentinis filmas apie Kauną / scenarijaus
autorius Petras Garnys ; režisierius Vytautas Balsys ; kompozitorius Vidmantas Bartulis. - 2008. 1 vaizdo diskas (DVD) (31 min.) : stereo, gars., spalv. ; 12 cm. - Įgarsinta liet., angl.



Tarpukario Kauno personalijos šaržuose ir karikatūrose [Elektroninis išteklius] : paroda iš
leidinių, saugomų KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje : [projekto „Kauno savastis Lietuvos
tūkstantmečio kontekste“ III ciklo dalies „Kaunas – laikinoji sostinė. 1919–1939“ leidinys] /
parengė Alvydas Surblys ; medžiagą skaitmenino Edvardas Germanas ; [projekto vadovė Rimantė
Tamoliūnienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2006. – 1 elektron. opt. diskas (CDROM) ; 12 cm. – Antr. iš virš. – Taip pat vartojama antr.: Kaunas – laikinoji sostinė. – Rengėjo A.
Surblio dovana (KAVB: 10/13513). – Sistemos reikalavimai: Windows Picture and Fax Viewer



Vytautas Tamoliūnas, 1955-2009 [Elektroninis išteklius] : tapyba, fotografija, biografija,
atsiminimai / kūrė KAVB Kultūros renginių ir leidybos grupė. - Kaunas : Kauno apskrities viešoji
biblioteka, 2015. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) : 12 cm + 11, [1] p.. - KAVB Kultūros
renginių ir leidybos grupė: projekto vadovė Vytautė Šapokaitė-Samulėnienė, tekstų autorė,
sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė, operatorius, vaizdo įrašų montažo autorius Povilas
Ramanauskas, dizainerė-maketuotoja Ieva Birmantaitė, redaktorė Neringa Vaičiulienė, nuotraukų
retušavimas Margarita Jasilionytė-Vaicekauskienė, vaizdo medžiagos tvarkymas Rasa
Ambraziejienė. - Sistemos reikalavimai: Adobe Flash Player 10 ar vėlesnė šios programos versija
KAUNO RAJONAS



Kauno rajono istorija - mokiniams ir mokytojams : Elektroninis išteklius. - Kaunas : Kauno
rajono švietimo centras, 2007. - 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) : spalv.



Lietuvos istorijos įvykiai Kauno rajono mokinių darbuose [Elektroninis išteklius] : [mokinių
darbai, skirti sausio 13, vasario 16 paminėti ir konferencijos, skirtos Kauno rajono bažnyčių
istorijai, mokinių parengta medžiaga] / parengė Edita Svidinskienė ; muzika Algirdo Svidinsko. Kaunas : Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, 2007. - 1
elektron. opt. diskas (CD-ROM) : stereo, gars., spalv. ; 12 cm. - Sistemos reikalavimai: operacinė
sistema:Windows 95/98/ME/2000/XP, procesorius: Pentium 233 MHz, atmintis: 64 Mb, vaizdo
plokštė 32 Mb, CD-RW/DVD-ROM įrenginys, programinė įranga: Internet Explorer, Windows
Media leistuvas
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Penki Zapyškio šimtmečiai [Vaizdo įrašas] : 1508-2008 / režisierė Svetlana Gužauskienė ;
scenarijaus autorius Petras Garnys ; kompozitorius Vidmantas Bartulis ; [skaito skaitovas]. Kaunas : Kauno televizija, 2008. - 1 vaizdo diskas(DVD) (43 min.) : stereo, gars., spalv. ; 12 cm.



Vandžiogalai 625 [Vaizdo įrašas] / režisierė Svetlana Gužauskienė ; scenarijaus autorė Daiva
Budrienė. - [Kaunas] : Kauno televizija, 2009. - 1 vaizdo diskas (DVD) (32 min.) : stereo, gars.,
spalv. ; 12 cm. - Įgarsinta liet.
KAUNO REGIONAS



Directory of exporters of Kaunas and Marijampole counties, 2002 = Каталог экспортеров
Каунасского и Мариямпольского уездов, 2002 = [Kauno ir Marijampolės apskričių
eksportuotojai, 2002] / Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts. - [Kaunas : KCCIC,
2001]. - 176 p. : iliustr. ; 21 cm + 1 CD. - Gretut. tekstas angl., rus.



Kaunas County: investment opportunities [Elektroninis išteklius] / Kaunas County Governor's
Administration. - Kaunas : Kaunas County Governor's Administration, 2007. - 1 elektron. diskas
(CD-ROM). - Antr. iš ekrano antr. - Sistemos reikalavimai: Adobe Acrobat Reader



Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams [Elektroninis išteklius] / [rengėjai Irena
Kubilienė, Benjaminas Kaluškevičius]. - [Vilnius : I. Kubilienė], 2008. - 1 elektron. opt. diskas
(CD-ROM) ; 12 cm. - Antr. iš disko etiketės. - Sistemos reikalavimai: kompiuteris su OS Windows
2000/XP/Vista ; CD-ROM ; interneto naršyklė IE 6.0 ; vaizduoklio ekrano tankis 1280x1024
taškų.



Prienų rajono savivaldybė [Vaizdo įrašas] = Prienai region municipality / filmą kūrė Levutė
Karčiauskienė, Romualdas Prokofjevas ; tekstą skaitė Aidas Aldakauskas. - Prienai : Prienų rajono
savivaldybė, 2006. - 1 vaizdo diskas (DVD) (15 min.) : stereo, gars., spalv. (PAL) ; 12 cm. Įgarsinta liet. - Titrai angl. - Koment. ant vaizdo disko dėklo virš. liet. ir angl.
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