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apie Kazimierą Vasiliauską sąrašas 

Kazimieras Vasiliauskas – autorius 

Iki švytėjimo : Kazimiero Vasiliausko laiškai Zitai Žemaitytei, 1950–1972 / parengė Onė Baliukonė. –Vilnius : 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 182, [2] p. 
 
Šviesi vilties žvaigždė / Kazimieras Vasiliauskas ; [pamokslus užrašė ir sudarė Aldona Kudžmaitė]. – Vilnius : 
Tyto alba, 2001. – 774, [2] p. 
 
*** 
XXI amžius ir tautos išlikimo pavojai : tarptautinio kongreso, vykusio 2001 m. balandžio 25 d. Vilniuje, 
medžiaga / Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“ ; [parengė Alfonsas Čekauskas]. – Vilnius : Pradai, 
2001. – 79, [1] p. : iliustr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia… : knyga apie Eugeniją Šimkūnaitę / [sudarė Alijušas Grėbliūnas]. – Vilnius 
: Žuvėdra, 2006. – 375, [1] p., [8] iliustr. lap. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas ; [parengė Donata Mitaitė]. – Vilnius : Vaga, 1992. – 554, [3] p., [8] iliustr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Daujėnai : skiriama Pasvalio 500 metų ir Daujėnų 450 metų jubiliejui / [sudarė Antanas Šimkūnas]. – Vilnius 
: Danielius, 2004. – 358, [1] p. : iliustr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Eugenija Šimkūnaitė – Lietuvos legenda : autobiografija, iš rašytinio palikimo, atsiminimai, laiškai, vaizdai / 
[sudarė Stasys Lipskis]. – Vilnius : Žuvėdra, 2020. – 207, [1] p., [8] iliustr. lap. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
 

Julius Juzeliūnas : straipsniai, kalbos, pokalbiai, amžininkų atsiminimai / sudarė ir parengė Algirdas 
Ambrazas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – 671, [1] p. : iliustr., gaid. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt.  
 

Kitkauskas, Napaleonas. Vilniaus arkikatedros požemiai / Napalys Kitkauskas ; Lietuvos kultūros politikos 
institutas. – Vilnius : „Kultūros“ leidykla, [2018]. – 127, [1] p. : iliustr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Kitkauskas, Napaleonas. Vilniaus arkikatedros požemiai / Napalys Kitkauskas ; [fotografas Mečislovas 
Sakalauskas]. – Vilnius : Kultūra, 1994. – 77, [2] p. : iliustr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Lietuva ir žmogaus teisės : Lietuvos žmogaus teisių asociacijų (LŽTA ir LŽTGA) veiklos apžvalga : [dokumentų 
ir straipsnių rinkinys. Kn. 1. 1989–1999 metai / sudarė Vytautas Budnikas]. – Vilnius : Lietuvos žmogaus 
teisių asociacija, 2008. – 1001, [1] p. : faks., portr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
 

https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000318893?q=51n9fho9b
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000053121?q=3fhesbr00
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000046136?q=f39un2es2
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000544695?q=iqre686pv
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LNB01244838?q=yowo3qi2p
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1C1B0000240416?q=oajyilfn3
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1LIBIS-000000224881?q=6sdj8uz5j
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000072208?q=br61s2isx
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0001358310?q=rxpfedv6h
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LNB03141DD0?q=rxpfedv6h
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000834462


Normantas, Paulius. Paulius Normantas : Neringos kopos, žemaičių laidotuvės, Kryžių kalnas, Orvidų sodyba 
: [fotoalbumas / tekstų autoriai Marcelijus Martinaitis, Paulius Normantas, Kazimieras Vasiliauskas, Vilius 
Orvidas, Skirmantas Valiulis]. – Vilnius : R. Paknio leidykla, 2002. – 103, [1] p. : iliustr. 
   
Objektas „Intrigantas“ : kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla / [knygą sudarė, parengė ir 
redagavo Vidas Spengla]. – Vilnius : Katalikų akademija, 2002. – 512 p. : iliustr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt.  
   
Pėsčiojo riterio dalia : Česlovo Kudabos laikas ir asmenybė / [sudarė Romualdas Norkus]. – 2-asis papild. 
leid. – Kaunas : Santara, 2005. – 271, [1] p. : iliustr. 

Turinyje prisiminimų aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Pėsčiojo riterio dalia : Česlovo Kudabos laikas ir asmenybė / [sudarė Romualdas Norkus]. – Kaunas : 
Spindulys, 1995. – 236, [4] p., [8] iliustr. 

Turinyje prisiminimų aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Profesorius Kazimieras Antanavičius : dokumentinė apybraiža / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; 
sudarė Algimantas Liekis. – Vilnius : Person. įm. „Lietuvos mokslas“ red., 2000. – 656 p. : iliustr., faks. – 
(Lietuvos mokslas = Science and arts of Lithuania : tęstinis, serijinis mokslo darbų leidinys Lietuvai ir 
pasauliui / Lietuvos mokslų akademija ; vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Algimantas Liekis, ISSN 1392–
4044 ; kn. 26) 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
   
Tikiu : kunigai ir vienuoliai apie meilę, draugystę, vienatvę, nuodėmę, rutiną, absurdą, tylą, laimę. – Vilnius : 
Katalikų pasaulis, 2000. – 166, [2] p. : portr. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt.  
   
Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis : [mokslinės konferencijos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir 
Petras Vileišis“, įvykusios 2001 m. sausio 24 d., papildyta medžiaga / Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas ; sudarytoja Alma Lapinskienė]. – Vilnius : LLTI, 2001. – 192, [2] p., [12] iliustr. lap. 

Turinyje aut. Kazimieras Vasiliauskas ir kt. 
  

Apie Kazimierą Vasiliauską 
 
Daujotytė–Pakerienė, Viktorija. Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską : asmenybės 
fenomenologija / Viktorija Daujotytė ; [Vlado Braziūno nuotraukos ir jų komentarai]. – Vilnius : Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 236, [3] p. : iliustr. 
 
Drilinga, Antanas. Monsinjoras : akimirkos su monsinjoru K. Vasiliausku / Antanas Drilinga. – Marijampolė : 
Ardor, 1994. – 154, [1] p. 
 
Lipskis, Stasys. Širdies ir altorių šviesoj : meninė apybraiža apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Stasys 
Lipskis. – Vilnius : Žuvėdra, 2009. – 111 p. 
 
Nakas, Algimantas. Bičiulystės puslapiai / Algimantas Nakas, Julius Norkevičius ; Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2002. – 211 p. : iliustr. 
 
Sakalauskaitė, Ramunė. Gyvenimas, koks jis buvo : monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija / Ramunė 
Sakalauskaitė. – Vilnius : Porta artis, [2015]. – 222, [2] p. : iliustr., portr. 
 
Širdies neatskiriamasis : monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose / sudarė Onė Baliukonė. 
– Vilnius : Lietuvos rašytojų s–gos l–kla, 2002 . – 518, [2] p. : iliustr. 
*** 
Kazimieras Vasiliauskas : [atvirukas] / [teksto autorius M. Bloznelis]. – Kaunas : Atmintis, 1997. – [4] p., [1] 
portr. p. 

https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000072121?q=ovy4nmxok
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1C1B0000068878?q=y5dnvchyi
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000825520?q=r9gmlapc8
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1BLNB03CA7D50?q=r9gmlapc8
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000018844?q=cnxea9rpc
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000031895?q=qabwxvu3y
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000052063?q=sma0z5rb3
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000444006?q=yk2gbv5jb
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1BLNB027FDCB0?q=10vo0bs0k
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0001021925?q=grokpwnlj
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1B0000073087?q=rui65gtth
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1LIBIS-000000026201?q=xxligqtop
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/C1C1B0000063087?q=8zj6lmy9y
https://ibiblioteka.lt/metis/publication/LNB01FFFA93?q=jnuu1lb3f


 

Vaizdo ir garso įrašai 
 

2 filmai [Vaizdo įrašas]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija : TV Europa, 2008. – Koment. aut. 
Viktorija Daujotytė. 

[DVD 1]: Monsinjoras/ scenarijaus autorė Dalia Kutraitė ; režisierė Vanda Vainoraitė ; 
operatorius Zigmas Gružinskas. – 2008. – 1 vaizdo diskas (25 min.). 
[DVD 2]: Laimingi buvę jo akivaizdoje/ scenarijaus autorės Dalia Kutraitė–Giedraitienė, Ramunė 
Sakalauskaitė ; režisierius ir operatorius Saulius Vosylius ; prodiuseris Algirdas Žvinakevičius. – 
2008. – 1 vaizdo diskas (28 min.). 

 
Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Lietuvos radijuje [Garso įrašas] : rinkinys / sudarytojas Vytautas 
Markevičius ; projekto koordinatorius Jonas Korys ; kalba Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas (1–6), 
Romualdas Budrys (1), Vytautas Markevičius (1, 7). – Vilnius : Lietuvos radijas, p 2008. – 1 garso diskas (49 
min., 53 sek.) : stereo + 1 įd. lap. (2 p.). – Plokštelėje panaudota dalis Lietuvos radijo ir asmeninio Vytauto 
Markevičiaus archyvo. – Lietuvos radijas LRCD 008. 

Turinys:  
1. Pokalbis Lietuvos radijo studijoje apie Vilniaus arkikatedros bazilikos sugrąžinimą 
tikintiesiems, 1998 10 22 
2. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną, 1998 
07 06 
3. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie popiežių Joną Paulių II, 2000 05 18 
4. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie Motiną, 1995 05 07 
5. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie nužudytą kunigą Ričardą Mikutavičių, 1999 03 24 
6. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas apie Vėlines, 1993 11 01 
7. Vytauto Markevičiaus pasakojimas apie Kazimiero Vasiliausko mirtį ir atsisveikinimą su juo, 
2001 10 17 

 
Vasiliauskaitė, Kristina. Dovana Čiurlioniui [Garso įrašas] / Kristina Vasiliauskaitė ; [atlieka moksleiviai ir 
autorė]. – Perrašyti įrašai / [perrašė] Rimantas Motiejūnas. – Vilnius : Kristina Vasiliauskaitė : LRT, 2013. – 1 
garso diskas (50 min., 09 sek.) : stereo (ADD) ; 12 cm + 1 broš. (11, 5 p. : iliustr., portr.). – Koment. aut. 
Birutė Cechanavičienė, mons. Kazimieras Vasiliauskas.  
 
*** 
Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ 
Biobibliografija apie Kazimierą Vasiliauską :  
https://www.lnb.lt/istekliai/kiti-istekliai/biobibliografijos/959-vasiliauskas-kazimieras 
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