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RUSIJOS BIBLIOFILINĖ PERIODINĖ
SPAUDA (XX a. dešimtasis
dešimtmetis – XXI a.)
Gintautas Trumpis | Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Vilnius, Lietuva
El. paštas: gintautas@geotestus.lt

Negausus Lietuvos bibliofilų būrys nėra lepinamas leidinių, kuriuose būtų nagrinėjami bibliofilijos istorijos, teorijos ir praktikos klausimai. Šiandien
Lietuvoje nėra bibliofilams skirto periodinio spaudos leidinio, jeigu neturėsime
galvoje nereguliariai išeinančio Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo išleidžiamo laikraščio „Žemaičių bibliofilas“ (išleisti penki numeriai, paskutinysis –
2009 metais). Straipsnių, apžvalgų, tam tikros informacijos kai kuriais bibliofilijos
klausimais galime rasti „Knygotyroje“, „Tarp knygų“, XXVII knygos mėgėjų draugijos metraščiuose (t. 3–5). Susidariusi situacija turi objektyvių priežasčių, kurių čia
nenagrinėsime.
Šios apžvalgos tikslas – panagrinėti pastarųjų dešimtmečių Rusijos bibliofilinę
periodinę spaudą. Asmeninėje bibliotekoje bibliofilijos tema susikaupė ne tik knygų, katalogų, brošiūrų, bet ir periodikos. Turimi bibliofilinės periodikos komplektai leidžia pateikti informaciją apie XX a. paskutinio dešimtmečio – XXI a. pradžios
(iki šių dienų) bibliofilinę periodinę spaudą rusų kalba.
Žinant, kokios senos ir gilios bibliofilų periodinės spaudos tradicijos Rusijoje,
nestebina ir šiandienos bibliofilinės periodikos gausa bei įvairovė. Tai ir laikraščiai,
ir žurnalai, ir almanachai. Ši spauda į Lietuvą patenka labai nedideliais egzempliorių kiekiais, todėl susidaryti kiek išsamesnį vaizdą apie ją gana keblu, tad šio rašinio informacija, tikimasi, padės bent minimaliai susipažinti su Rusijos bibliofiline
periodine spauda.
Keletas sakinių apie periodinės spaudos terminiją. Bibliofilinis periodinis
leidinys čia suprantamas kaip serialinis spaudos leidinys, išeinantis tam tikrais,
dažniausiai pastoviais, laikotarpiais (mėnesiais, ketvirčiais, metais) su nurodyta
numeracija. Šalia pateikiami ir metiniai kasmet išėjusių leidinių eilės numeriai. Nekeičiamas leidinio išorės ir vidaus meninis stilius. Serialiniais leidiniais Rusijoje vadinami taip pat tie leidiniai, kurie išleidžiami nereguliariai („Jeruzalės bibliofilas“,
„Rygos bibliofilas“). Dažniausiai leidžia tas pats leidėjas, nesikeičia išleidimo vieta,
viršelio apipavidalinimas, estetinės detalės.
Rusijoje dabar (ir anksčiau) ryškiai išsiskiria du bibliofilinės periodikos leidybos
centrai: Sankt Peterburgas ir Maskva. Kituose miestuose ir miesteliuose išleidžiamų periodinių bibliofilinių leidinių gana nedaug. Didesniuose Rusijos miestuose

BIBLIOFILINĖS PERIODIKOS RAIDA RUSIJOJE
Trumpai apžvelgsime Rusijos periodinę spaudą (leidėjus, leidinius)
nuo XX a. pr. iki devintojo dešimtmečio, nesileisdami nei į istorinių aplinkybių, nei
sąlygų ir priežasčių tokiai spaudai atsirasti ir gyvuoti nagrinėjimą.
1902–1903 metais bukinistas antikvaras ir bibliofilas N. Solovjovas (1877–
1915) Sankt Peterburge leido dvisavaitinį lapelį, kuris vadinosi „Antikvaras“
(„Антиквар“). Jo tiražas buvo 300 egzempliorių. Iš viso buvo išleista 24 numeriai. Tai pirmas bibliofilinis periodinis leidinys Rusijoje. 1911 metais N. Solovjovas pradėjo leisti „Rusų bibliofilą“ („Русский библиофил“). Per šešerius metus
(1911–1916) buvo išspausdinti 48 numeriai. Apimtis – apie 100 puslapių, tiražas – 1000–1500 egzempliorių. Tai vienas iš geriausių, ir ne tik to laikotarpio,
bibliofilinių periodinių leidinių: aukštos kokybės gelsvo atspalvio matinis popierius, tekste gausu iliustracijų, taip pat ir ant atskirų lapų. Leidinyje išspausdinta
įvairiausių temų straipsnių, jie įdomūs ir šiandienos bibliofilams. Didelį žurnalo
populiarumą lėmė ir tai, kad jame dirbo senosios knygos žinovas, bibliofilas, menotyrininkas B. Vereščiaginas (1859–1931). Leidėjui netikėtai mirus (persišaldė),
minėtas bendradarbis dar pusantrų metų buvo ir žurnalo redaktoriumi. Pradėjus
žurnalo leidybai vadovauti velionio žmonai, suprastėjo leidinio kokybė, o jai išvykus į užsienį, leidyba ir visai sustojo. Šis žurnalas ir šiandien Rusijoje labai ieškomas. Lietuvoje jis itin retas.
XX a. pradžioje Rusijoje pradėjo kurtis bibliofilinės organizacijos. Pirmoji teisiškai įkurta – Rusijos meno leidinių mylėtojų būrelis (Кружок любителей
русских изящных изданий – К.Л.Р.И.И.), veikusi Sankt Peterburge 1903–1917
metais. Maskvoje 1920 metais rugsėjo mėn. įkuriama Knygos draugų rusų bendrija (Русское общество друзей книги – Р.О.Д.К.), kuri gyvavo iki 1929 metų. Minėtos dvi plačiai Rusijoje žinomos organizacijos daug nuveikė bibliofilijos srityje,
tačiau bibliofilinio periodinio leidinio taip ir neišleido. O štai 1923–1931 metais
tuometiniame Leningrade veikusi Leningrado bibliofilų draugija (Лнинградское
общество библиофилов – Л.О.Б.) 1929 metais išleido svarbiausią savo leidinį „Bibliofilo almanachas“ („Альманах библиофила“), kuris dėl savo turinio vienbalsiai
yra priskiriamas prie bibliofilinių periodinių leidinių, nors buvo išleistas tik vienas
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bibliofilai yra susibūrę į įvairius klubus, draugijas, susivienijimus, kurie pajėgūs
leisti ne tik bibliofilines mokslines ir literatūrines knygas, bet ir savo periodinius
leidinius. Labai dažnai tokie leidiniai sėkmingai gyvuoja vadovaujami kokio nors
įžymaus bibliofilo, tos srities specialisto dėka, kuris dažniausiai yra ir vyriausiasis
redaktorius, ir leidinio sudarytojas.
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numeris 300 egzempliorių tiražu. Prasidėję tragiški politiniai visuomeniniai procesai sustabdė šios draugijos veiklą. Ir ne tik šios. Buvo uždraustos įvairios kultūrinės, visuomeninės draugijos, organizacijos, represuota daugybė inteligentų. Į
valdžios nemalonę pateko ir bibliofilai.
Kiek plačiau aptarsime Paryžiuje emigrantų leistą Rusų knygos bičiulių draugijos „Metraštį“ („Временник Общества друзей русской книги“). Šiai draugijai priklausė bibliofilai, dailininkai, poetai, rašytojai, spaudos darbuotojai. Iš garsesnių
inteligentų minėtini M. Aldanovas, P. Apostolas, A. Benua, I. Bilibinas, V. Vereščiaginas, M. Dabužinskis, G. Lozinskis ir kiti. Tai meno žmonės, savo gyvenimą
susieję su knyga. Prieš emigruodami dauguma jų priklausė Sankt Peterburge veikusiam Rusijos meno leidinių mylėtojų būreliui. Paryžiuje jie susibūrė į Rusų knygos bičiulių draugiją, kuri 1925 metais išleido „Metraščio“ pirmą tomą 600 egz.
tiražu. Buvo ketinta leisti keletą tomų per metus. Realybė buvo sudėtingesnė, todėl
tik 1928 metais šviesą išvydo antras tomas 350 egz. tiražu. Trečias tomas išėjo
1932 metais, ketvirtas – 1939 metais atitinkamai 320 ir 400 egz. tiražu. Leidinys
estetiškas, su spalvotomis iliustracijomis tekste. Ir nors tiražai buvo maži, šis leidinys Rusijoje buvo gerai žinomas, turėjo pasisekimą tarp rusų emigrantų. Dėl istorinių aplinkybių šis keturių tomų periodinis leidinys yra labai retas. 2007 metais
Maskvoje visi keturi „Metraščio“ tomai buvo sudėti į vieną knygą ir išleisti 1000
egz. tiražu. Įvadą parašė A. Tolstiakovas. Knyga kietais viršeliais, tekste 728 puslapiai, spalvotos iliustracijos tapo nespalvotomis.
Nuo ketvirtojo dešimtmečio pradžios iki aštuntojo dešimtmečio (iki 1973 m.)
Sovietų sąjungoje nebeliko nei bibliofilų organizacijų, nei bibliofilinės periodinės
spaudos. Ir tik 1973 metais Maskvos leidykla „Knyga“ pradeda leisti „Bibliofilo almanachą“, kurio vyriausiuoju redaktoriumi iki mirties buvo E. Osetrovas
(1923–1993). Iki 1990 metų 30–75 tūkstančių egzempliorių tiražu išėjo 27 numeriai (1–2 numeriai per metus), skirti plačiajai auditorijai. Temos įvairios: asmeninės bibliotekos ir jų likimai, knygų rinkimas ir kolekcijų sudarymas, žinomi
bibliofilai, jų prisiminimai, miniatiūrinės knygos, ekslibrisai, gausus archyvinis
palikimas ir kt. Šis žurnalas buvo žinomas ir už SSRS ribų. Lietuvoje buvo platinamas iki 1990 metų.
Sovietiniu laikotarpiu Rusijos rajonų centruose (Voroneže, Sverdlovske, Čeliabinske, Sargute, Krasnojarske ir kitur) buvo vietinių knygos bičiulių, susibūrusių
į klubus, sekcijas, buvo leidžiami periodiniai leidiniai, kurių sklaida dažniausiai
apsiribodavo nedidele teritorija, todėl jie liko mažiau žinomi. Minėtini: rankraštinis „Voronežo bibliofilas“, „Krasnojarsko bibliofilas“, „Surguto bibliofilas“, „Uralo
bibliofilas“. „Svitiazis“ (Baltarusijos bibliofilų almanachas). Šie leidiniai šiandienos
Lietuvoje labai reti.

RUSIJOS BIBLIOFILINĖ PERIODIKA PO 1991 METŲ
XX a. paskutinio dešimtmečio pradžioje nebeliko sovietinės imperijos. Iš esmės pasikeitė visuomeninė santvarka, pasikeitė ir leidybos tradicijos. Po
1991-ųjų dėl finansinių sunkumų nustojo eiti dauguma periodinių leidinių. Kai kurie periodiniai leidiniai („Bibliofilo almanachas“) sugebėjo įveikti sunkumus, persitvarkyti ir atnaujinti leidybą. Minėtas almanachas 1993 metais išėjo su pažymėtu
28-u numeriu. Tiražas – 4000 egzempliorių. Kiti leidinio numeriai (nr. 29–36) pasirodė jau tik 500 egz. tiražu.
Reikia pažymėti, kad visų bibliofilinių periodinių rusų kalba leidžiamų (ne tik
Rusijoje) leidinių vyriausiais redaktoriais, sudarytojais dirbo ir dirba žymiausi Rusijos bibliofilai: M. V. Seslavinskis, M. M. Bogdanovič, V. A. Petrickis, A. P. Tolstiakovas (1938–2014), L. I. Junivergas, V. V. Manukianas ir kiti. Dažniausiai jie yra ir
bibliofilų sekcijų, būrelių, draugijų ir klubų pirmininkai. Šiuo metu beveik visi jie
priklauso nekomercinės partnerystės visuomeninei organizacijai – Bibliofilų nacionalinei sąjungai. Ši sąjunga vienija bibliofilus ne tik iš Rusijos, bet ir iš „artimo“
ir „tolimo“ užsienio. Kaip juridinis asmuo sąjunga egzistuoja nuo 2010 metų ir yra
Sąjunginės bibliofilų organizacijos (įkurtos Voroneže 1990 m., nuo 1998 metų –
Rusijos bibliofilų organizacija) tradicijų perėmėja. Šiuo metu Bibliofilų nacionalinei
sąjungai vadovauja taryba iš penkių narių, jos pirmininkas yra žymus Maskvos bibliofilas, knygotyrininkas, įdomios ir turtingos asmeninės bibliotekos savininkas,
Federalinės spaudos ir masinių komunikacijų agentūros vadovas M. Seslavinskis.
2014 metų pradžioje sąjungai priklausė apie 100 narių. Su šios sąjungos vėliava
veikia bibliofilų klubas „Bibliofilinis avilys“ („Библиофильский улей“), kurio pirmininkas yra minėtasis M. Seslavinskis.
Apžvelgsime 1990–2014 metų reikšmingesnę bibliofilinę periodinę spaudą,
kuri išeina didžiuosiuose Rusijos miestuose (Maskva, Sankt Peterburgas) ir už Rusijos ribų rusų kalba.
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Prie periodikos leidinių iš dalies galima priskirti ir tęstinį leidinį „Knyga. Moksliniai tyrimai ir medžiaga“. Sovietiniu laikotarpiu išėjo šešiasdešimt keli minimo
leidinio numeriai su straipsniais ne tik knygotyros, bet ir bibliofilijos tema.
Nuo 1982 metų Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) pradėtos organizuoti
mokslinės konferencijos knygotyros, bibliofilijos klausimais. Konferencijų pranešimų pagrindu pradėtas leisti tęstinis leidinys „Aktualios bibliofilijos teorijos ir istorijos problemos: mokslinės praktinės konferencijos pranešimų tezės“
(„Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: тезисы докладов
научно практической конференции“). Leidinio sudarytojas – V. A. Petrickis. Tiražas sovietiniu laikotarpiu buvo 1000 egzempliorių.
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Bibliofilo almanachas (Альманах библиофила). Kaip minėta,
šis almanachas pradėtas leisti 1973 metais. Sustojusi 1990-iais metais almanacho
leidyba buvo atgaivinta 1993 metais. Išėjo su pažymėtu 28-u numeriu (vyr. red. E.
Ostrovas). Tiražas – 4000 egz. Šiame leidinio numeryje randame įdomų vyr. redaktoriaus straipsnį „Bibliofilinis rojus“, skirtą V. Solovjovui ir jo leidybinei veiklai
paminėti. Po to vėl didžiulė leidybinė pertrauka. Kitas almanacho numeris (nr. 29)
išėjo tik 2005 metais (vyr. red. L. B. Šustrova) 500 egzempliorių tiražu. 2013 metais išėjo 36-as numeris, skirtas „Bibliofilo almanacho“ 40-mečiui. Jo tiražas – 500
egz., kurių 50 numeruotų egzempliorių turi superviršelį. Šis numeris įdomus tuo,
kad galima sužinoti apie visą žurnalo leidybos laikotarpį: kas ir apie ką rašė, kokios
įdomybės laukia skaitytojo atsivertus vieną ar kitą numerį. Po 1990-ųjų metų išleisti numeriai (28–36) Lietuvoje yra labai reti.
Nevskio bibliofilas (Невский библиофил). Tai metinis, iliustruotas almanachas, Sankt Peterburgo savanoriškosios knygos bičiulių draugijos
leidinys, pradėtas leisti 1996 metais. Vyr. redaktorius – V. A. Petrickis, žinomas Rusijoje ir už jos ribų bibliofilas, knygotyrininkas, žurnalistas, poetas. 2013 metais išėjo jau 18-as numeris. Tiražas leidybos pradžioje buvo 500 egzempliorių, vėliau sumažėjo iki 350–400 vienetų, nuo 2007 metų (nr. 12) nusistovėjo 300 egz. tiražas.
Iki trylikto numerio žurnalą leido ir spausdino leidykla „Sudarinia“ („Сударыня“),
nuo keturiolikto – „Šiaurės žvaigždė“ („Северная звезда“). Atrodo, kad tai ta pati
įmonė, tik pakeitusi pavadinimą. Leidinio apimtis yra nuo 136 puslapių (nr. 1) iki
362 puslapių (nr. 18). Turinys suskirstytas į teminius skyrius, kurie kituose numeriuose keičiasi labai mažai. Dažniausios temos: knyga ir gyvenimas, istorijos
puslapiai, bibliofilija, puškiniada, miniatiūrinė knyga, poezijos skyrelis, kronika,
recenzijos, trumpai apie autorius ir kt. Nemažai rašoma apie ekslibrisus, bibliografines naujienas, asmenines bibliotekas, knygų įrišus. Almanacho poligrafinis lygis,
įrišimas nėra aukšto meninio lygio.
Bibliofilas (Библиофил). Leidykla „Liberija“ 1999 metais pradėjo
leisti specializuotą periodinį leidinį bibliofilams ir manyta, jog bus „Bibliofilo almanacho“ tradicijų tęsėja. Maskva tuo metu neturėjo bibliofilinio periodinio leidinio.
„Bibliofilas“ (sudarytojas, vyr. redaktorius A. P. Tolstiakovas) buvo sumanytas leisti kas pusmetį, tačiau jau 2002–2004 metais išėjo po vieną numerį. Iš viso pavyko išleisti tik aštuonis numerius. A. Tolstiakovui pakeitus darbovietę, paskutinio
leidinio numerio (2004 m., nr. 8) vyr. redaktoriumi jau buvo M. Bogdanovič. Žurnalo struktūra panaši, kaip ir visų bibliofilinių periodinių leidinių. Teminių skyrių
kiekis kinta nuo aštuonių iki vienuolikos. Pradėtas leisti 1000 egzempliorių tiražu,
paskutiniai du numeriai – po 500 vienetų. Vyraujantis straipsnių turinys – bibliofilijos, knygotyros temos. Svarbu tai, kad paskutiniame numeryje įdėta straipsnių

A P Ž VA L G O S

rodyklė pagal temas ir nurodyta, kokiame tome ir puslapyje norimą straipsnį galima rasti. Sudaryta autorių rodyklė, kuri leidžia lengviau orientuotis visuose tomuose. Duota trumpa informacija apie straipsnių autorius. Ir nors leidinio poligrafija yra gana vidutiniška (minkšti viršeliai, silpnas įrišimas, vidutiniškos kokybės
iliustracijos) šio periodinio spaudos leidinio bibliofilai neturėtų pamiršti.
Rusijos bibliofilai (Библиофилы России). Tai metinis didelės
apimties (550–590 puslapių), su iliustracijomis, kietais viršeliais bibliofilinis periodinis leidinys (almanachas), pradėtas leisti 2004 metais Maskvoje. Vyr. redaktorius – A. P. Tolstiakovas. Iki 2013 metų pasirodė 10 tomų. Išties solidus leidinys,
kuriame randame žinomų Rusijos ir užsienio rusakalbių bibliofilų (V. Petrickio,
O. Lasunskio, J. Berdičevskio, A. Tolstiakovo, M. Raco, V. Loburiovo (1933–2007),
V. Chudoliejaus (1945–2007), V. Manukiano, L. Junivergo ir kt.) straipsnių įvairiomis bibliofilijos temomis. Leidinys atitinka visus tokiems leidiniams keliamus
reikalavimus ir skirtas daugiau Rusijos bibliofilams (nagrinėjami klausimai siauro
ir specifinio pobūdžio). Tačiau ir kitų šalių bibliofilai, knygotyrininkai čia randa
įdomių temų. Iki aštunto tomo imtinai leidykla išlaikė pastovų 1000 egz. tiražą. Ir
tik devintas bei dešimtas tomai išleisti po 300 vienetų. Nepaisant minėtų kritinių
pastabų apie šį leidinį, Lietuvos bibliofilams vertėtų jį įsigyti.
Bibliofilijos žinios (Библиофильские известия). Bibliofilinio
periodinio leidinio įkūrimas nėra lengvas dalykas. Tai patvirtina ir ilgai užsitęsusi
„Bibliofilijos žinių“ įkūrimo istorija. Dar 1990 metais buvo svarstomas „Informacinio lapelio“ projektas paskleisti bibliofilines mintis tarp visų Rusijos knygos mėgėjų. Siūlomi įvairūs leidinio pavadinimai, egzempliorių tiražas, leidinio apimtis,
leidybos dažnis. Sudaryta net redaktorių kolegija. Nepavyko. 1998 metais buvo vėl
mėginta išleisti centrinį periodinį leidinį, kuris vienytų visus Rusijos bibliofilus.
Buvo aptarti spaudos leidinio tikslai, sklaidos sąlygos, finansavimo šaltinis, aptartas pavadinimas, pasirašyti protokolai ir kt. Iki šiol nežinoma nė vieno išleisto šio
leidinio egzemplioriaus. Ir tik 2008 metais Rusijos bibliofilų organizacijai pavyko
išleisti „Bibliofilijos žinias“ (vyr. red. M. Bogdanovič). Pirmasis numeris pasirodė
100 egz. bibliofiliniu tiražu. Nuo septinto numerio šį leidinį leidžia 2010 metais
įkurta „Bibliofilų nacionalinė sąjunga“. Iki 2014 metų vidurio išėjo 21 numeris,
vidutiniškai 200–250 egz. tiražu. Penkioliktas ir šešioliktas numeriai buvo išspausdinti 400 ir 500 egzempliorių tiražu. Leidinio apimtis – ne didesnė kaip 170 puslapių, išeina kas ketvirtį. Geras popierius, malonus šriftas, aukštas meninis poligrafinis lygis, pakankamas nespalvotų ir spalvotų iliustracijų kiekis teikia estetinį
pasigėrėjimą. Svarbu, kad tai tikras bibliofilinis periodinis leidinys, kuriame yra labai įdomios informacijos ne tik apie Maskvos ir Sankt Peterburgo bibliofilų klubus,
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bet ir apie kitų Rusijos miestų klubų bibliofilinę, leidybinę veiklą, kitus periodinius
leidinius, einamuosius įvykius.
„Bibliofilijos žiniose“ nuolat rasime informacijos ir apie bibliofiliją kitose pasaulio šalyse, apie bibliofilų klubus, žymiausius pasaulio bibliofilus, rengiamus
antikvarinių knygų aukcionus, mokslines konferencijas, rengiamas ir veikiančias
knygų parodas, tarptautines knygų muges. Tuo šis leidinys ir išsiskiria iš kitų periodinių leidinių. Kaip šio leidinio priedas nuo 2009 metų leidžiama Sankt Peterburgo bibliofilo V. Manukiano sudaryta „Bibliofiliana: Apie knygas ir knygininkus.
Naujausių laikų literatūros rodyklė“. 2014 metais išėjo jau šešta knygutė (apie miniatiūrines knygas) su sudarytojo komentarais. Tiražas bibliofilinis – 100 egzempliorių, pirmoji knygutė (2009) buvo papildyta, pataisyta ir 2010 metais išleista
tik 30 egz. tiražu. „Bibliofilijos žinios“ Lietuvoje yra retas leidinys ir reikia nemaža
pastangų norint jas įsigyti.
Apie knygas (Про книги). Tai vienas iš trijų (be „Rusijos bibliofilo“, „Bibliofilijos žinių“) stambesnių ir populiaresnių periodikos žurnalų, šiuo metu
leidžiamų Rusijoje. Pirmas numeris pasirodė 2007 metais su paantrašte „Bibliofilų
žurnalas“. Kasmet išeina keturi numeriai (kas ketvirtį) 2000 egzempliorių tiražu.
Iki 2014 metų vasaros išėjo trisdešimt numerių. Tai išties savitas tiek estetiniu
požiūriu, tiek savo struktūra ir turiniu žurnalas. Jame nėra griežtų pastovių skyrių, kaip kituose periodiniuose leidiniuose. Redakcija gali laisviau ir kūrybiškiau
pateikti turimą medžiagą atsiminimų, esė, pokalbio, dialogo formatu. Žurnalas dėl
to skaitytojui tampa įdomesnis. Leidžiami ir teminiai numeriai svarbiems knygos
kultūros įvykiams paminėti.
Pradedant pirmu žurnalo numeriu spausdinama informacija apie antikvarinių
knygų rusų kalba aukcionus Europoje ir JAV. Profesionaliai, su dideliu kruopštumu žurnalo puslapiuose tai daro internetinės parduotuvės savininkas E. Kuksto.
Žurnale galima rasti informacijos ir apie Maskvos antikvarinių knygų aukcionus.
Šias apžvalgas pateikia antikvarinių knygų ekspertė K. Safronova. Šis žurnalas yra
vienintelis šaltinis apie šiuolaikinę antikvarinę bukinistinę prekybą tiek Rusijoje,
tiek už jos ribų.
Kad žurnalas pasklistų, taptų populiarus ir įdomus, daug pastangų deda šio leidinio valdymo tarybos pirmininkas M. Seslavinskis. Jo plunksnai priklauso daug
įdomių straipsnių. Rašo jis ir apie senuosius knygų įrišus, ir apie vaikų knygas, ir
apie rusų emigrantų pokarinę leidybą, pateikia ir kelionių po įvairiausius pasaulio
šalių antikvarinius knygynus įspūdžių. Šios įžvalgos ir įspūdžiai skaitytojų priimami maloniai, su įdomumu. Aukštas spaudos poligrafijos lygis, estetiškai malonus
viršelio apipavidalinimas, puikus vidaus puslapių dizainas daro malonų įspūdį
daugumai periodinės spaudos mėgėjų. Nuoširdus palinkėjimas – įsigyti šį žurnalą
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visiems. Lietuvoje šis žurnalas nėra labai retas. Turint didesnio noro ir užsispyrimo, šį leidinį galima susirasti.
Atmintinė (Памятка). Prie nekomercinės partnerystės „Bibliofilų nacionalinės sąjungos“ veikia Maskvos bibliofilų klubas „Bibliofilinis avilys“
(„Библиофильский улей“), kurio posėdžių pranešimų santraukos išleidžiamos
atskiromis knygutėmis. Knygučių serija vadinasi „Atmintinė“. Ji pradėta leisti,
kai tik susikūrė minėta Bibliofilų nacionalinė sąjunga. Pirmoji „Atmintinė“ išleista
2011 metų sausį 100 egzempliorių tiražu. Ji skirta minėtos sąjungos įkūrimui. Iš
viso išleista trisdešimt penki numeriai 100–150 egz. tiražu. Apimtis – nuo 20 iki
54 puslapių. Nėra antraštinio lapo. Posėdžio tema ir data išspausdinta ant gero
puskiečio spalvoto viršelio. Tekstas išspausdintas ant geresnės kokybės storesnio
popieriaus, su spalvotomis iliustracijomis. Tiek vidaus, tiek išorės „Atmintinės“
estetinė išvaizda puiki. Peržiūrėjus visus numerius, galima sužinoti, kokios temos
buvo aptariamos klubo posėdžiuose, kaip jos pateikiamos, kokie klubo narių atsiliepimai, patarimai, pastabos pranešėjams, narių diskusijos. Paskutinis trisdešimt
penktas numeris išleistas 2014 metų pradžioje su užrašu viršelyje: „Bibliofilų nacionalinės sąjungos“ atmintinės, 2010–2013: katalogas“. Dėl nedidelio tiražo, gero
poligrafinio lygio ir puikiai pateiktų santraukų šios knygutės jau tapo bibliofilinėmis retenybėmis.
Nuo 2014 metų pradžios kas ketvirtį numatyta leisti „Bibliofilo žinias“ („Вестник
библиофила“). Šis leidinys pakeis „Atmintinę“. Jau išėjo du numeriai: nr. 1: sausis–
kovas; nr. 2: balandis–gegužė. Pirmo numerio tiražas – 100 egzempliorių, apimtis –
98 puslapiai, iliustruotas. Gera leidinio poligrafinė ir estetinė išvaizda.
Jeruzalės bibliofilas („Иерусалимский библиофил“). XX a.
pab.–XXI a. pr. užsienio bibliofilinė periodinė spauda rusų kalba Rusijoje mielai
laukiama. Vienas iš tokių leidinių, leidžiamas Jeruzalėje bibliofilų klubo „Filobiblonas“ (įkurtas 1997 m.), yra „Jeruzalės bibliofilas“ (vyr. red. ir sudarytojas L. Junivergas). Pirmasis almanacho tomas išleistas 1999 metais 500 egzempliorių tiražu,
iš kurių 100 – numeruotų, su sudarytojo parašu. Ir nors leidinio struktūra beveik
tokia pat kaip ir kitų tokio tipo leidinių, pavyko sukurti ir išleisti leidinį, turintį
savo traukos lauką: įdomus straipsnių turinys, aukštas kultūrinis ir mokslinis lygis, puikus formatas ir meninis lygis iš karto atkreipė daugumos rusakalbių bibliofilų dėmesį. Antrasis tomas išėjo 2003 metais tuo pačiu tiražu, tik numeruotų buvo
jau mažiau (50 vnt.), bet irgi su sudarytojo parašu. Trečiasis tomas išėjo po trejų
metų – 2006-aisiais 400 egz. tiražu, iš jų – 50 numeruotų su sudarytojo parašu.
Paskutinius du tomus išleido „Filobiblono“ klubo leidykla ir Žydų tyrimų institutas. Ketvirtojo tomo leidyba užtruko, jis buvo išleistas tik 2011 metais. Tiražas –
300 egz., iš jų 50 numeruotų su L. Junivergo parašu. Visi šie keturi leidiniai yra
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gana solidžios apimties. Pirmas tomas turi 384 puslapius, o ketvirtas – 560 puslapių. Visi almanacho tomai turi nespalvotų iliustracijų. Viena spalvota iliustracija
įdėta 4-me tome prieš antraštinį lapą. Numeruoti egzemplioriai turi originalius
priedus – atskirus atspaudus. Pirmame tome įdėtas Jurijaus Ivanovo faksimilinis
piešinys-atspaudas (182 x 128 mm) „A. S. Puškino biblioteka“ su autoriaus parašu
ir numeriu. Kituose tomuose įdėti Valerijaus Kurovo (t. 3) ir Leonido Kurio (t. 2,
4) originalios graviūros su autorių parašais ir numeriais. Keturių tomų išleidimas
tapo iš tiesų reikšmingu kultūriniu spaudos įvykiu bibliofilų pasaulyje. Šį serialinį
periodinės spaudos leidinį stengiasi įsigyti įvairiausių šalių bibliofilai.
Rygos bibliofilas („Рижский библиофил“). Tai Latvijos rusakalbių bibliofilų periodinis leidinys, išeinantis su Latvijos puškinistų draugijos ir Rusijos bibliofilų nacionalinės sąjungos vėliava. Pirmas tomas išėjo Rygoje 2003 metais
50 numeruotų egzempliorių tiražu. Kitas tomas išėjo 2010 metais 150 egzempliorių tiražu, iš kurių 50 – numeruotų. Abiejų tomų sudarytojas – Rygos žurnalistas,
puškinistas, bibliofilas Anatolijus Rakitianskis. Apimtys – 236 ir 160 puslapių, su
nespalvotomis iliustracijomis. Meninis ir poligrafinis leidinių lygis tik vidutinis.
Be minėtų bibliofilinių periodinių leidinių, daugiau žinomų ir už Rusijos ribų,
mažesnių miestų ar miestelių bibliofilų draugijos, klubai leidžia periodinę spaudą –
lapelius, laikraščius, žurnalus ir net almanachus. Tik jie dažniausiai išeina nereguliariai ir nedideliais kiekiais. Gyvenant Lietuvoje nėra taip lengva ne tik jų gauti,
bet ir apie juos sužinoti, juo labiau kad įsigyjami ne iš karto, kai tik išeina, o daug
vėliau. Asmeninėje bibliotekoje esami egzemplioriai neleidžia pateikti patikimos
informacijos apie tokius leidinius. Internete taip pat kol kas negalima rasti visos
informacijos apie vieną ar kitą tokį bibliofilinį periodinį leidinį.
XX a. paskutinio dešimtmečio–XXI a. pradžios bibliofilinių periodinių leidinių
apžvalgą užbaigsime informacija apie šių leidinių parodą Maskvoje. Su paroda
buvo galima susipažinti 2014 metų balandžio 25–gegužės 12 dienomis. 170 egz.
tiražu išleistas šios parodos katalogas. Jo apimtis – 134 puslapiai, su spalvotomis
iliustracijomis. Katalogą sudarė M. Bogdanovič, ji parašė ir išsamų įvadinį straipsnį. Gale yra pavardžių ir pavadinimų abėcėlinės rodyklės, santrumpų sąrašas, eksponatų bibliografinis aprašas. Parodos katalogo išleidimo duomenys skelbia, kad
tai – mokslinis leidinys. Katalogo apraše randame daugiau kaip 50 bibliofilinių periodinių leidinių rusų kalba, išleistų 1902–2014 metais Rusijoje ir už jos ribų.

Gintauto Trumpio asmeninėje bibliotekoje esamų Rusijos bibliofilinių periodinių leidinių sąrašas
Актуальные проблемы теории и истории библиофильства / [oтв. ред. В. А. Петрицкий]. – Ленинград : Всесоюз. добрoвольное общ. любителей книги, 1982–
1982. – 49, [3] c. – 1 000 экз.
1989. – 165, [1] c.
2003. – 120 c. – 400 экз.
2005. – 123, [1] c. – 300 экз.
2007. – 120 с. – 250 экз.
Альманах библиофила / [глав. ред. Е. И. Осетров ; худ. В. В. Вагин ... и др.]. –
Москва : Книга, 1973–
Вып. 1. – 1973. – 288 c. : ил. – 30 000 экз.
Вып. 2. – 1975. – 304 c .: ил. – 30 000 экз.
Вып. 3. – 1976. – 256 c. : ил. – 30 000 экз.
Вып. 4. – 1977. – 256 c. : ил. – 30 000 экз.
Вып. 5. – 1978. – 320 c. : ил. – 30 000 экз.
Вып. 6. – 1979. – 272 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 7. – 1979. – 248 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 8. – 1980. – 256 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 9. – 1980. – 304 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 10. – 1981. – 336 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 11. – 1981. – 320 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 12. – 1982. – 352 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 13. – 1982. – 256 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 14. – 1983. – 320 c. : ил. – 55 000 экз.
Вып. 15. – 1983. – 312 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 16. – 1984. – 280 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 17. – 1985. – 312 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 18. – 1985. – 296 c. : ил. – 75 000 экз.
Вып. 19. – 1985. – 312 c. : ил. – 75 000 экз.
Вып. 20. – 1986. – 328 c. : ил. – 75 000 экз.
Вып. 21 : ,,Слово о полку Игореве”. 800 лет. – 1986. – 312 c. : ил. – 75 000 экз.
Вып. 22. – 1987. – 318, [2] c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 23 : Венок Пушкину (1837–1987). – 1987. – 400 c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 24 : Книга Монголии. – 1988. – 384 c. : ил. – 30 000 экз.
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Вып. 25. – 1989. – 303, [1] c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 26 : Тысячелетие русской письменной культуры (988–1988). – 1989. – 255,
[1] c. : ил. – 50 000 экз.
Вып. 27. – 1990. – 304 с. : ил. – 25 000 экз.
Вып. 28. – 1993. – 319, [1] c. : ил. – 4 000 экз.
Вып. 29. – 2005. – 308 c. : ил. – 500 экз.
Вып. 30. – 2006. – 222, [2] c. : ил. – 500 экз.
Вып. 31. – 2007. – 221, [3] с. : ил. – 500 экз.
Вып. 32. – 2008. – 223, [1] c. : ил. – 500 экз.
Вып. 33. – 2009. – 229, [3] c. : ил. – 500 экз.
Вып. 34. – 2010. – 222, [2] с. : ил. – 500 экз.
Вып. 35. – 2012. – 291, [3] c. : ил. – 500 экз.
Вып. 36. – 2013. – 229, [3] с. : ил. – 500 экз.
Библиофил : Люди, рукописи, книги. Тайны и открытия : сборник / [глав. ред.
С. И. Самсонов ; худ. А. Е. Григорьев ; сост. А. П. Толстяков (1-7), М. Богданович
(8)]. – Mосква : Либерия, 1999–2004.
№ 1. – 1999. – 235, [5] c. : ил. – 1 000 экз.
№ 1 (2). – 2000. – 237, [3] c. : ил. – 1 000 экз.
№ 2 (3). – 2000. – 219, [5] c. : ил. – 1 000 экз.
№ 1 (4). – 2001. – 202, [6] c. : ил. – 1 000 экз.
№ 2 (5). – 2001. – 219, [5] c. : ил. – 1 000 экз.
№ 1 (6). – 2002. – 220, [4] c. : ил. 800 экз.
№ 1 (7). – 2003. – 240 c. : ил. – 500 экз.
№ 1 (8). – 2004. – 288, [4] c. : ил. – 500 экз.
Библиофилиана о книгах и книжниках : указатель литературы новейшего времени / [собрал, сост. и прокоммент. В. Манукян ; дизайн и верстка Ш. Садекова]. –
Москва : БиБ, 2009. – 124, [2] с. : ил. – (,,Библиофильские извезтия“ ; прилож.
№ 1). – 100 экз.
Библиофилиана о книгах и книжниках : указатель литературы новейшего времени / собрал, сост. и прокоммент. В. Манукян ; дизайн и верстка Ш. Садекова. – 2-е
изд., пер. и доп. – Москва : БиБ, 2010. – 126, [2] с. : ил. – (,,Библиофильские извезтия“ ; прилож. № 1). – 30 экз.
Библиофилы России = Bibliophiles of Russia : альманах / [глав. ред.-сост. А. П. Толстяков ; худ. С. А. Стулов]. – Mосква : Любимая Россия. – 1 000 экз.
Т. 1. – 2004. – 558, [1] c. : ил.
Т. 2. – 2005. – 590, [1] c. : ил.

Библиофилъ : альманах = Bibliophile: аlmanac / [изд.-ред. М. Рабинович. – НьюЙорк : Ассоциация библиофилов Нью-Йорка ; клуб миниатюрной книги. – 20,3
cm.
№ 2 январь. – 2000. – 43, [1] c. : ил.
№ 3 май. – 2000. – 51, [1] c. : ил. – 200 экз.
№ 4 сентябрь. – 2000. – 58, [2] c. : ил.
№ 8. – 2003. – 49, [3] c. : ил. – Из всего тиража 25 экз. именных, 25 библиофильских.
№ 11. – 2006. – 64 c. – Из всего тиража 15 экз. именных, 15 библиофильских.
Библиофильские известия / [Организация российских библиофилов ; Национальный союз библиофилов ; сост. М. М. Богданович ; оформ. Ш. Р. Садекова]. – Москва : БиБ ; Инскрипт, 2008–
№ 1. – 2008. – 70, [1] с. – 100 экз.
№ 2. – 2008. – 110, [2] с. : ил. – 150 экз.
№ 3. – 2009. – 119, [3] с. : ил. – 150 экз.
№ 4. – 2009. – 149, [3] c. : ил. – 150 экз.
№ 5. – 2010. – 142, [6] c. : ил. – 170 экз.
№ 6. – 2010. – 131, [5] c. : ил. – 200 экз
№ 7. – 2010. – 111, [5] c. : ил. – 250 экз
№ 8. – 2011. – 129, [5] c. : ил. – 300 экз.
№ 9. – 2011. – 137, [3] c. : ил. – 300 экз.
№ 10. – 2011. – 138, [2] c. : ил. – 300 экз.
№ 11. – 2011. – 168, [4] c. : ил. – 200 экз.
№ 12. – 2012. – 158, [2] c. : ил. – 200 экз.
№ 13. – 2012. – 147, [3] c. : ил. – 200 экз.
№ 14. – 2012. – 132, [2] c. : ил. – 250 экз.
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T. 3. – 2006. – 565, [3] c. : ил. – Из общего тиража 99 экз. – С приложением авторского оттиска оригин. гравюры Л. Н. Шетнева.
Т. 4. – 2007. – 566, [2] с. : ил. – Из общего тиража 33 экз. – С приложением авторского оттиска оригин. гравюры Н. И. Калиты.
Т. 5. – 2008. – 556, [4] с. : ил.
Т. 6. – 2009. – 557, [3] с. : ил.
Т. 7. – 2010. – 573, [3] с. : ил.
Т. 8. – 2011. – 583, [1] с. : ил.
Т. 9. – 2012. – 589, [3] с. : ил. – 300 экз.
Т. 10. – 2013. – 591, [1] с. : ил. – 300 экз.
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№ 15. – 2012. – 150, [2] c. : ил. – 400 экз.
№ 16. – 2013. – 156, [4] c. : ил. – 250 экз.
№ 17. – 2013. – 155, [3] c. : ил. – 250 экз.
№ 18. – 2013. – 168, [2] c. : ил. – 500 экз.
№ 19. – 2013. – 150, [2] c. : ил. – 300 экз.
№ 20. – 2014. – 127, [3] c. : ил. – 300 экз.
Бюллетень библиофила : 1982–1986 / [xуд. Л. Ликальтер]. – Москва : БиБ, 2007. –
157, [3] с. : ил. – 150 экз.
Вестник библиофила / сост. Л. Г. Ларионова ; Национальный союз библиофилов. – Москва, 2014–
№ 1. – 2014. – 98 c. : ил. – 100 экз.
Вестник Петербургского библиофила. ХХХ сезонов. – Санкт-Петербург : Городская секция библиофилов, 1995. – Вып. 1: 1965–1995. – 77, [1] с. – 500 экз., из них
25 экз. имен. и 50 нум.
Becтник Петербургского библиофила. 1000 заседаний – 1000 встреч друзей. –
Caнкт-Петербург : Городская cекция библиофилов, 2002. – Bып. 2 : 1995–2001. – 93,
[3] c. : ил. – 300 экз.
Временник Общества друзей русской книги / вступ. статья А. П. Толстяков ;
оформл. С. А. Стулов. – Москва : Собрание, 2007. – 727, [1] с. : ил. – 1000 экз.
Вятский библиофил : альманах. / [Oрганизация российских библиофилов ; сост.,
ред. В. К. Семибратов ; худ. А. И. Крысов]. – Киров на Вятке, 2008. – [Вып. 1]. – 83,
[1] с. : ил. – 200 экз.
Вятские книголюбы / Петряев, Е. [xуд. А. П. Зайцев]. – Киров : Волго-Вятское кн.
изд-во, Кировское отд., 1986. – 221, [3] c. : ил. – 10 000 экз.
Иерусалимский библиофил : aльманах / [гл. ред. и сост. Л. Юниверг]. – Иерусалим : Филобиблон, 1999–
№ 1. – 1999. – 381, [3] c. ил. – 500 экз., из них 100 нум. c прилож. факсим. pисунка
Ю. Иванова „Библиотека A. C. Пушкина c aвтогр. автора“.
№ 2. – 2003. – 436, [4] c. : ил. – 500 экз., из них 50 нум. c прилож. oригин. подписного оттиcка гравюры Л. Куриса, посвященного 10-летию ИКБ.
№ 3. – 2006. – 524, [4] c. : ил. – 400 экз., из них 50 нум.
№ 4. – 2011.– 580, [4] c. : ил. – 300 экз., из них 50 нум.

Клуб библиофилов ,,Биронова конюшни“ : хроника 15.VI.88–25.VI.2008 / [сост. и
оформ. С. С. Петрова]. – Санкт-Петербург : Бироновы конюшни, 2008. – 51, [1] с. –
100 нум. экз.
Kнига: Исслeдования и материалы / [гл. peд. Б. В. Ленский ; сост. А. П. Толстяков ; xyд. B. Ю. Яковлев; H. И. Пискарëв]. – Москва : Всесоюз. книжная палата ;
Книга, 1959–
Cб. 1. – 1959. – 324 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 2. – 1960. – 430 c. : ил. – 3 500 экз.
Cб. 3. – 1960. – 494 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 4. – 1961. – 342, [2] c .: ил. – 3 500 экз.
Cб. 5. – 1961. – 428 c. : ил. – 2 900 экз.
Cб. 6. – 1962. – 408 c. : ил. – 3 300 экз.
Cб. 7. – 1962. – 424 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 8. – 1963. – 496 c. : ил. – 3 340 экз.
Cб. 9. – 1964. – 440 c. : ил. – 5 000 экз.
Cб. 10. – 1965. – 346, [2] c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 11. – 1965. – 336 c. : ил. – 4 000 egz.
Cб. 12. – 1966. – 284 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 13. – 1966. – 240 c. : ил. – 3 300 экз.
Cб. 14. – 1967. – 255, [5] c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 16. – 1968. – 276 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 17. – 1968. – 276 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 18. – 1969. – 252, [4] c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 19. – 1969. – 242, [4] c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 20. – 1970. – 285, [3] c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 21. – 1970. – 276 c. : ил. – 1 995 экз.
Cб. 22. – 1971. – 256 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 24. – 1972. – 264 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 26. – 1973. – 240 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 27. – 1973. – 232 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 30. – 1975. – 256 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 31. – 1975. – 224 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 32. – 1976. – 232 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 33. – 1976. – 248 c. : ил. – 3 000 экз.
Cб. 35. – 1977. – 256 c. : ил. – 4 000 экз.
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Иерусалимский клуб библиофилoв : 100 зaceданий (1993–2001) / [авт., cocт. и
оформ. Л. Юниверг. – Иерусалим : Филобиблон, 2001. – 39, [1] c. : ил. – 400 экз., из
которых 99 нум.
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Cб. 36. – 1978. – 240 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 37. – 1978. – 240 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 38. – 1979. – 232 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 39. – 1979. – 248 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 40. – 1980. – 232 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 41. – 1980. – 240 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 42. – 1981. – 256 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 43. – 1981. – 240 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 45. – 1982. – 224 c. : ил. – 4 120 экз.
Cб. 46. – 1983. – 248 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 48. – 1984. – 252, [4] c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 50. – 1985. – 235, [5] c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 52. – 1986. – 240 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 53. – 1986. – 248 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 54. – 1987. – 265, [7] c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 55. – 1987. – 256 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 56. – 1988. – 280 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 57. – 1989. – 256 c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 58. – 1989. – 268, [4] c. : ил. – 5 000 экз.
Cб. 59. – 1989. – 240 c. : ил. – 5 000 экз.
Cб. 60. – 1990. – 262, [2] c. : ил. – 4 000 экз.
Cб. 65. – 1993. – 247, [9] c. : ил. – 1 600 экз.
Cб. 66. – 1993. – 366, [2] c. : ил. – 2 000 экз.
Сб. 67. – 1994. – 381, [3] с. : ил. – 1000 экз.
Cб. 68. – 1994. – 382, [2] c. : ил. – 1 000 экз.
Cб. 69. – 1994. – 332, [4] c. : ил. – 1 000 экз.
Cб. 70. – 1995. – 324, [4] c. : ил. – 1 000 экз.
Cб. 71. – 1995. – 341, [3] c. : ил. – 1 000 экз.
Cб. 72. – 1996. – 403, [5] c. : ил. – 1 000 экз. – Kn. iš asm. B. Kliujevo b-kos.
Cб. 75. – 1998. – 347, [5] c. : ил. – B. Кliujevo ekslibrisas ir marginalijos.
Cб. 77. – 1999. – 342, [2] c. : ил. – B. Кliujevo ekslibrisas. Antr. lape dovanojimo įrašas
B. Kliujevui: Дорогому Борису Григорьевичу Kлюеву c добрыми пожеланиями. Заседание клуба библиофилов. 19.VI.2000 parašas.
Сб. 80. – 2002. – 478, [2] c. : ил. – 1 000 экз.
Сб. 81. – 2003. – 382, [2] c. : ил.
Cб. 82. – 2004. – 470, [2] c. : ил.
Cб. 83. – 2005. – 403, [5] c. : ил.
Сб. 84. – 2005. – 372, [4] с. : ил.

Красноярский библиофил / [сост. В. В. Чагун ; худ. О. К. Ампилогов, Ю. А. Кирюшин]. – Красноярск : Красноярское кн. изд-во, 1987. – 272 с. : [32] ил. с. – 10 000 экз.
Краткий очерк истории и теории библиофильства в России / [авт.-сост. В. А. Кислюк]. – 2-е испр. и доп. изд. – Иваново : Изд. В. А. Толдина, 2007. – 151, [1] с. :
ил. – 200 экз.
Heвский библиофил : альманах. – Санкт-Петербург : Сударыня : Северная звезда,
1996–
Bып. 1. – 1996. – 134, [2] c. : ил. – 500 экз.
Bып. 4 / [хyд. Э. Hacибулин]. – 1999. – 273, [7] c. : ил. – 500 экз.
Bып. 5 / [хyд. Э. Hacибулин]. – 2000. – 301, [3] c. : ил. – 500 экз.
Bып. 6 / [xyд. B. Kyндин]. – 2001. – 272, [2] c. : ил. – 500 экз.
Bып. 7 / [хyд. B. Kyндин]. – 2002. – 292, [4] c. : ил. – 500 экз.
Bып. 8 / [хyд. H. Kaзимова]. – 2003. – 298, [6] c. : ил. – 350 экз.
Bып. 9 / [хyд. H. Kaзимова]. – 2004. – 257, [5] c. : ил. – 400 экз.
Bып. 10 / [хyд. B. Гузенюк]. – 2005. – 304, [2] c. : ил. – 500 экз.
Bып. 11. – 2006. – 253, [5] c. : ил. – 500 экз.
Вып. 12 / [худ. Н. А. Саутин]. – 2007. – 341, [5] с. : ил. – 300 экз.
Вып. 13 / [худ. Н. А. Саутин]. – 2008. – 296, [4] с. : ил. – 300 экз.
Вып. 14 / [худ. Н. А. Саутин]. – 2010. – 297, [5] с. : ил. – 300 экз.
Вып. 15 / [худ. Н. А. Саутин]. – 2010. – 343, [5] с. : ил. – 300 экз.
Вып. 16 / [худ. Н. А. Саутин]. – 2011. – 335, [5] с. : ил. – 300 экз.
Вып. 17 / [худ. B. Гузенюк ]. – 2012. – 355, [5] с. : ил. – 300 экз.
Вып. 18 / [худ. Д. Ю. Мережко]. – 2013. – 358, [4] с. : ил. – 300 экз.
Pyccкiй библiофилъ = Le bibliophile russe : иcторико-литературный и библiорафическiй журналъ / [peд. B. Bepeщагинъ]. – Санкт-Петербургъ ; Петроградъ : изд.
H. B. Coловьев : изд-ва В. А. Соловьева-Трефилова, 1913–1916. – Bыходит 8 разъ в
годъ на рус. и франц. яз.
№ 2. – 1913 г. февраль. – 109, [1] c. : ил.
№ 2. – 1914 г. февраль. – 120, [2] c. : ил.
№ 6. – 1914 г. октябрь. – 76, [IV], 33–80 c. : ил.
№ 7. – 1914 г. ноябрь. – II, 98, [2] c. : ил.
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Сб. 85. – 2006. – 331, [5] c. : ил.
Сб. 87. – 2007. – Ч. 1. – 254, [2] c. : ил.
Сб. 87. – 2007. – Ч. 2. – 250, [6] c. : ил.
Сб. 88. – 2008. – Ч. 1. – 272 c.
Сб. 88. – 2008. – Ч. 2. – 252, [4] c. : ил.
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№ 1. – 1916 г январь. – 100, [6] c. : ил.
№ 3. – 1916 г. марть. – IV, 95, [1] c. : ил.
№ 4. – 1916 г. апрель. – IV, 99, [1] c. : ил.
№ 7. – 1916 г. ноябрь. – 95, [1] c. : ил.
Cвитязь : альманах библиофилов Белоруссии / [сocт. Л. A. Kaзыро]. – Mинск :
Беларусь, 1989. – 253, [3] c. : ил. – 14 600 экз.
Уральский библиофил. – Cвердловск : Cpeдне-Уральское кн. изд-во, 1984. – 192
c. : ил. – 15 000 экз.
Уральский библиофил / [cост. Ю. А. Горбунов ; худ. Е. В. Арбенов]. – Челябинск :
Юж. Урал. кн. изд.-во, 1989. – 286, [2] с. : ил. – 5 000 экз.
Организация российских библиофилов 2005–2010 / [ред.-сост. М. М. Богданович ;
оформ. Е. М. Богданович]. – Москва : БиБ, 2010. – 26, [2] с. : ил. ; 14 cm. – 100 экз.
Про книги : журнал библиофила / [гл. ред. С. Бурмистров ; худ. М. Орлова]. – Москва, 2007–
№ 1. – 2007. – 156, [4] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 2. – 2007. – 166, [2] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 3. – 2007. – 158, [2] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 1(4) ’08. – 2008. – 166, [2] c. : ил. – 2 000 экз., из них 10 им., содержащих ориг.
цвет. литогр., исполненную худ. Ю. В. Шестаковым.
№ 2 (5) ’08. – 2008. – 156, [2] с. : ил. – 2 000 экз.
№ 3 (6) ’08. – 2008. – 161, [3] с. : ил. – 2 000 экз.
№ 4 (7) ’08. – 2008. – 159, [1] с. : ил. – 2 000 экз., из коих 10 им., с прил. ориг.
автогр. А. Г. Битова.
№ 1 (8) ’09. – 2009. – 141, [3] с. : ил. – Спец. вып.: к 200-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя. – 2 000 экз.
№ 2 (9) ’09. – Изд-во ,,Книжное собрание”, 2009. – 143, [1] с. : ил. – 2 000 экз., из
коих 25 именных с прилож. оригин. экслибриса худ. Н. И. Казимовой в технике
офорта.
№ 3 (10) ’09. – 2009. – 143, [1] с. : ил. – 2 000 экз., из коих 25 нум. с прилож. плаката, исполненного Д. Аксельродом и Е. Козловой.
№ 4 (11) ’09. – 2009. – 147, [1] с. : ил. – 2 000 экз.
№ 5 (12) ’09. – 2009. – 143, [1] с. : ил. – 2 000 экз.
№ 1 (13) ’10. – 2010. – 143, [1] с. : ил. – 2 000 экз.
№ 2 (14) ’10. – 2010. – 143, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
Šio numerio visos iliustracijos nespalv. – Viršelis be įklijos, popierius tas pats.
№ 3 (15) ’10. – 2010. – 139, [1] c. : ил. – Спец. вып.: к 130-етию со дня рождения
А. А. Блока. – 2 000 экз.
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№ 4 (16) ’10. – 2010. – 143, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 1 (17) ’11. – 2011. – 139, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 2 (18) ’11. – 2011. – 135, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 3 (19) ’11. – 2011. – 139, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 4 (20) ’11. – 2011. – 139, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 1 (21) ’12. – 2012. – 167, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 2 (22) ’12. – 2012. – 171, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 3 (23) ’12. – 2012. – 161, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 4 (24) ’12. – 2012. – 151, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 1 (25) ’13. – 2013. – 175, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 2 (26) ’13. – 2013. – 175, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 3 (27) ’13. – 2013. – 159, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 4 (28) ’13. – 2013. – 167, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 1 (29) ’14. – 2014. – 167, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
№ 2 (30) ’14. – 2014. – 167, [1] c. : ил. – 2 000 экз.
Pижский библиофил / [cocт., издание, иллюстации A. Paкитянского]. – Pига : Библиофил & коллекционер Aнатолий Paкитянский, 2003. – 235, [1] c. : ил. – 50 экз.
Рижский библиофил / Организация российских библиофилов, Международное
общество пушкинистов. Балтийский филиал ; [сост. А. Ракитянский ; дизаин и
верстка Ш. Садекова]. – Рига ; Москва : Библиофил & Коллекционер : БиБ, 2010. –
159, [1] с. : ил. – 150 экз., из них 50 экз. пронумерованы и подписаны сост.
Poccийский экслибрисный журнал. – Mосква ; Caнкт-Петербург : Pocсийсквя ассоц. книголюбов Meждун. coюза книголюбов, 2004. – Вып. 1. – 112 c. : ил. – 850 экз.
ХГКДК ,,Кобзарь“ фото летопись 1966–2006 гг. / [по материалам из архивов
В. А. Быстрова, И. В. Замараевой, Е. А. Потапова ; набор и верстка А. С. Гринько]. – Херсон : [Xepcoнский гор. клуб друзей кн. „Koбзарь“], 2008. – 82, [2] с. : ил. –
20 экз., из них 9 именных.
Xepcoнский библиофил : альманах / [авт. идеи и куратор проэкта Е. А. Потапов,
обл., заставки, концовки и буквицы И. Ф. Рерберга]. – Xepcoн : Xepcoнский гор.
клуб друзей кн. „Koбзарь“,
2005. – Вып. 1. – 218 c. : ил. – 60 нум. экз.
2007. – Вып. 2. – 160 с. : ил. – 50 экз.
Įteikta 2014 m. rugsėjo mėn.
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