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JULIAUS BOTYRIAUS FONDAS 

Bylos 
Nr. 

Bylos aprašas Pastabos 

  
PIRMA DĖŽĖ 

 

 

1. Knygos „Lietuvių rašto istorija“ rengimo užrašai.  [1961 m.] 
Rankraštis 

2. Knygos „Lietuvių rašto istorija“ rengimo užrašai.  [1962 m.] 
Rankraštis 

3. Knygos „Lietuvių rašto istorija“ rengimo užrašai.  [1964 m.]  
Rankraštis 

4. Knygos „Lietuvių rašto istorija“ rengimo užrašai.  [1979 m.] 
Rankraštis 

5. Knygos „Lietuvių rašto istorija“ rengimo užrašai.  Data nenustatyta 
Rankraštis  

6. Knygos „Lietuvių rašto istorija“ rengimo užrašai. Data nenustatyta 
Rankraštis 

7. Juliaus Botyriaus straipsnių ciklų „Senovės raštų išskaitymas (dešifravimas)“ 
ir „Raidyno istorija“ rengimo dokumentai.  

[1960 m. ] 
Rankraštis 

8. Juliaus Botyriaus straipsniai apie tipografiją ir šriftus ir jų rengimo 
dokumentai. 
Bukletai: „Tėvų Pranciškonų šriftų pavyzdžiai“ ir „Catalog. Immaculata 
Press. Intertype – Linotype and Typefaces Composition“. 

Data nenustatyta 
Rankraštis, 
spaudinys, 
mašinraštis 

9. Juliaus Botyriaus straipsnių rengimo dokumentai: 
• Apie lotynišką raidyną. 1956 m.  
• Dėl K.Kepalo rašybos projekto. 1956 m.  
• Dar kartą grįžtu… prie mūsų rašybos.  

Data nenustatyta 
Rankraštis 

10. Juliaus Botyriaus straipsnių rengimo dokumentai: 
• Raidynas. 
• Raidė. 
• Skyrybos ženklų raida. 
• Raštas. 
• Skaitmenys. 

Data nenustatyta 
Redaguotas 
mašinraštis 

11. Juliaus Botyriaus straipsnių rengimo dokumentai: 
• Atsiminimai apie prof. Eretą. 
• Zamenhofas Liudvikas Lozorius. 
• Lituanistinės temos įžengia į anglų literatūrą. 
• Titanikas. 
• Laiškas „Darbininko“ redakcijai apie lietuviškus Kalėdinius 

atvirukus. 
 

Data nenustatyta 
Redaguotas 
mašinraštis, 
rankraštis 

12. Juliaus Botyriaus straipsnio apie Hermann‘ą Sudermann‘ą rengimo 
dokumentai. 

[1962 – 1963 m.] 
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Rankraštis, 
mašinraštis su 
taisymais 

13. Juliaus Botyriaus straipsnio apie Ernst‘ą Wichert‘ą renghimo dokumentai. 
 

Data nenustatyta 
Rankraštis, 
mašinraštis su 
taisymais 

14. Knygelės „Fatima. Marijos žodis dabarties žmonijai“ pagal Konrad‘o 
Algermissen‘o knygą „Imprimatur“ rengimo dokumentai.  

Data nenustatyta 
Rankraštis, 
redaguotas 
mašinraštis 

15. Juliaus Botyriaus užrašai apie Amerikos lietuvių chartą. 
 

1978 m.  
Rankraštis 

16. Juliaus Botyriaus užrašai „Rašybos bandymai“ apie lietuvių abėcėlę, lietuvių 
kalbos gramatiką ir fonetiką. 3 sąsiuviniai.  

1952 m. 
Rankraštis 

17. Juliaus Botyriaus užrašai apie lietuvių abėcėlę, lietuvių kalbos gramatiką ir 
fonetiką, lietuvių rašytojus, kalbininkus. 2 dalys.  

1952 – 1958 m.  
Rankraštis 

18.  Juliaus Botyriaus užrašai apie lietuvių kalbos raidyną, seniausius lietuviškus 
užrašus, lietuvių rašto istoriją.  

[1961 – 1967 m.] 
Rankraštis 

19. Juliaus Botyriaus užrašai lietuvių kalbos rašybos ir kalbos istorijos klausimais.  1978 – 1981 m.  
Rankraštis 

20. Juliaus Botyriaus užrašai lietuvių kalbos rašybos tobulinimo klausimais.  Data nenustatyta 
Rankraštis 

21. Juliaus Botyriaus referato „Rankraštinis poterių tekstas“ rengimo dokumentai.  [1966 – 1975 m.] 
Rankraštis 

22. Norman Vincent Peale. „Naujas gyvenimo menas“. Juliaus Botyriaus vertimas 
į lietuvių kalbą. I dalis. 

1977 m.  
Rankraštis 

23. Norman Vincent Peale. „Naujas gyvenimo menas“. Juliaus Botyriaus vertimas 
į lietuvių kalbą. II dalis.  

1977 m.  
Rankraštis 

24. Juliaus Botyriaus užrašai apie Rospond Stanisław‘o knygą „Druki mazurskie 
XVI w.“ ir knygos ištraukos. 

Data nenustatyta 
Spaudinio 
kopijos, 
rankraštis 

25. Juliaus Botyriaus paruoštos iliustracijos leidiniams, straipsniams ir jų 
aprašymai.  

Negatyvai-
reprodukcijos, 
nuotraukos, 
rankraštis 

26. Juliaus Botyriaus užrašai rašybos taisymo klausimais.  
Juliaus Botyriaus pastabos T.Paukštelio straipsniui „Viskas išlaisvinimui“ 
(Leidinys „Šv. Pranciškaus varpelis“) ir Anfolso Šešplaukio leidiniui „Der 
Katechismus des Martin Mazvydas von 1547”.  

[1971 – 1977 m.] 
Rankraštis 
spaudiniai 

27. Juliaus Botyriaus straipsnių ciklas „Raidyno istorija“ laikraštyje „Vienybė“. 
 
 

1960 m.  
Spaudiniai 
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ANTRA DĖŽĖ 
 

28. Juliaus Botyriaus ir Prano Čepėno susirašinėjimas.  1962-04-27 – 
1963-09-23 

29. Juliaus Botyriaus ir Juozo Girniaus susirašinėjimas.  1962-06-15 – 
1967-07-11 

30. Juliaus Botyriaus ir Juozo Kapočiaus susirašinėjimas.  1963-07-20 – 
1967-01-28 

31. Juliaus Botyriaus ir A.Mažiulio susirašinėjimas.  1964-11-18 – 
1964-11-21 

32. Juliaus Botyriaus ir Alberto Puskepalaičio susirašinėjimas.  1964-08-10 – 
1966-09-23 

33. Juliaus Botyriaus ir Jono Puzino susirašinėjimas.  1960-10-02 – 
1964-04-28 

34. Juliaus Botyriaus laiškas Jonui Bertašiui. 
Alfonso Šešplaukio ir K.Rožansko laiškai Juliui Botyriui.  

1963-09-06 – 
1965-11-20 

35. Juliaus Botyriaus užrašai ir spaudos iškarpos apie lietuvių politikos, 
visuomenės ir kultūros veikėjus. 
Juliaus Botyriaus surinktos fotografijų reprodukcijos: Marijampolės 
Ateitininkų kuopos taryba 1926 m. ir Marijampolės Ateitininkų kuopos 
valdyba 1927 m. 

1980 – 1993 m.  
Spaudiniai 
Fotografijos - 
reprodukcijos 

36.  Juliaus Botyriaus atsiliepimas apie Antano Mažiulio straipsnį 
„Priešmažvydiniai lietuviškieji raštai“, išspausdintą „Draugo“ literatūros 
priede 1964-09-12.  

1964 m.  
Spaudinys, 
rankraštis 

37. Juliaus Botyriaus pastabos apie Simono Grunau „Prūsijos Kroniką“. Data nenustatyta 
Rankraštis, 
kopijos 

38. Juliaus Botyriaus surinktos iškarpos iš JAV lietuvių ir sovietinės Lietuvos 
spaudos lietuvių kalbos, kalbotyros, literatūros, meno ir politikos temomis, 
apie kultūros veikėjus, rašytojus, kalbininkus.  

[1960 – 1986 m.] 
Spaudiniai 

39. Juliaus Botyriaus surinktos iškarpos iš JAV lietuvių ir sovietinės Lietuvos 
spaudos lietuvių kalbos, kalbotyros, literatūros, meno ir politikos temomis, 
apie kultūros veikėjus, rašytojus, kalbininkus. 

[1960 – 1986 m.] 
Spaudiniai 

40. Juliaus Botyriaus surinktos iškarpos iš JAV lietuvių ir sovietinės Lietuvos 
spaudos lietuvių kalbos, kalbotyros, literatūros, meno ir politikos temomis, 
apie kultūros veikėjus, rašytojus, kalbininkus. 

[1950 – 1984 m.] 
Spaudiniai 

41. Juliaus Botyriaus surinktos iškarpos iš JAV lietuvių spaudos lietuvių kalbos, 
kalbotyros, literatūros, meno ir politikos temomis, apie kultūros veikėjus, 
rašytojus, kalbininkus, lituanistines bibliotekas ir Huverio (Hoover) archyve 
saugomus lietuviškus dokumentus.  

[1969 – 1973 m.] 
Spaudiniai 

42. Juliaus Botyriaus surinktos iškarpos apie JAV lietuvių išeivijos organizacijų 
veiklą, lietuvių išeivijos veikėjus.  

[1979 – 1981 m.] 
Spaudiniai 

43.  Juliaus Botyriaus surinkti straipsniai apie Vincą Kudirką, Antaną Smetoną ir 
Petro Klimo atsiminimai lietuvių išeivijos spaudoje. 

Data nenustatyta 
Spaudiniai 
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44. Juliaus Botyriaus surinkti laikraščio „Draugas“ priedo „Mokslas, menas, 
literatūra“ numeriai su straipsniais apie lietuvių kalbą, kalbotyrą, kraštotyrą, 
istoriją, lietuvių kultūros veikėjus.  

Data nenustatyta 
Spaudiniai 

45.  Juliaus Botyriaus surinktos JAV lietuvių laikraščio „Vienybė“ iškarpos 
lietuvių rašybos pekeitimo, laikraščio „Vienybės“ istorijos klausimais.  

1956 – 1959 m., 
1961 m.  
Spaudiniai 

46. Juliaus Botyriaus surinkti laikraščių „Gimtasis kraštas“ ir „Literatūra ir 
menas“ numeriai ir iškarpos su publikacijomis apie vokiečių kalbininką 
Viktorą Falkenhaną ir straipsniais kitomis literatūros, kalbotyros ir meno 
temomis.  

1963 – 1988 m. 
Spaudiniai 

47.  Juliaus Botyriaus surinkti žydiško, ukrainietiško, slovakiško ir graikiško 
laikraščių pavyzdžiai.  

1956 – 1973 m.  
Spaudiniai 

48.  Juliaus Botyriaus surinktos JAV spaudos iškarpos apie krikščionių misionierių 
dr. Franką C. Laubachą, įvairias ekspedicijas (Turo Hejerdalo), katastrofas 
(Titaniko), visuomeninį ir politinį gyvenimą ir kt.  

Data nenustatyta 
Spaudiniai 

49.  Įvairių leidinių ištraukų istorijos, rašybos klausimais kopijos.  Data nenustatyta 
Spaudinių 
kopijos 

 


