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Ið kairës: Petras Jonika; Zenonas Slaviûnas. RAÐTAI. T. 1, 2. Liaudies dainos, muzika ir muzikos instrumentai, paproèiai, literatûra ir
folkloras. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. T. 1 – 2006 m. Knygø virðeliai

BIRUTË BALTRUÐAITYTË-MASIONIENË
(1940–1996). Literatûros tyrinëtoja, poetë, prozininkë, vertëja. Populiariausios jos knygos: „Dabartinë estø proza“, „Levas Tolstojus ir Lietuva“, „Literatûriniø ryðiø pëdsakais“, „Þolynø prieglaudoj“, „Lietuvninkø ir Prûsø þemëj“, „Po Þalgirio kautyniø“,
„Maþosios Lietuvos moterys“ ir kt.
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JONAS KRUOPAS (1908–1975). Kalbininkas,
akademinio lietuviø kalbos bei dabartinës lietuviø
kalbos þodynø redaktorius, leidiniø „Pirmoji lietuviðka knyga“, „Pirmosios lietuviø kalbos gramatikos“
atsakingasis redaktorius, studijos „Merkelio Petkevièiaus katekizmo leksika“ autorius. 1965 m. Jam buvo paskirta Lietuvos valstybinë premija.
ZENONAS SLAVIÛNAS (1907–1973). Vienas
þymiausiø XX a. vidurio lietuviø folkloro specialistø,
etnografas, paðlovinæs mûsø liaudies sutartines. Jis paskelbë reikðmingø darbø apie lietuviø liaudies muzikà ir muzikos instrumentus, paproèius, mitinius
vaizdinius ir kt. Jis paskelbë studijas „Lietuviø kanklës“, „Liaudies paproèiai ir mitiniai ávaizdþiai Maþvydo raðtuose“, „Sutartinës – lietuviø daugiabalsës
dainos“, nemaþai straipsniø ávairiais lietuviø liaudies dainø, liaudies muzikos instrumentø tautiðkumo klausimais, apie liaudies choreografijà, literatûros ir tautosakos ryðius, etniniø tradicijø ypatybes. Á fonografo plokðteles áraðë daugiau kaip 6 000
tautosakos kûriniø. Jis buvo vadinamas „sutartiniø
Kolumbu“, nes, rinkdamas medþiagà savo darbams,
apkeliavo daugybæ Lietuvos kaimeliø, aplankë Baltarusijoje esanèias lietuviø gyvenamas vietoves. Jis
daugelá metø kalbino paprastus kaimo þmones, sauganèius mûsø tautos kultûros lobius. Tokiø susitikimø metu surinkta medþiaga tapo pagrindu svar10

bioms mûsø tradicinës kultûros studijoms.
JONAS VABALAS-GUDAITIS (1881–1955).
Profesorius, pedagogas ir psichologas. 1920 m. Jis
kartu su kitais mokslininkais Kaune suorganizavo
Aukðtuosius kursus, èia ásteigë pirmàjà Lietuvoje eksperimentinës psichologijos laboratorijà. Dëstë Kauno ir Vilniaus universitetuose. Buvo ilgametis pedagogikos katedrø vedëjas Kaune ir Vilniuje. Daugelio knygø, straipsniø, monografijø pedagogikos ir psichologijos temomis autorius.
MARGARITA VYMERYTË (1902–1965). Pasakininkë, paraðiusi reikðmingas pasakø tyrinëjimo
studijas: „Pasakø motyvai Eilharto Obergieèio ir Gotfrydo Tristano romanuose“, „Romanø, germanø ir
aisèiø pasakos su eilëmis“, „Lietuviø ir slavø gyvuliniø pasakø tematiniai ir idëjiniai bendrumai“.
PETRAS JONIKAS (1906–1996). Kalbininkas,
iðleidæs gimtosios tarmës apraðà „Pagramanèio tarmë“. 1937–1943 m. dëstë Vytauto Didþiojo ir Vilniaus universitetuose. Buvo filologijos mokslø daktaras. Redagavo þurnalà „Gimtoji kalba“, nagrinëjo
bendrinës lietuviø kalbos iðtakø problemas, iðryðkino lietuviø kalbininkø nuopelnus bendrinei raðomajai kalbai, paskelbë straipsniø apie F. Kurðaitá, J. Juðkà, J. Spudulá, J. Jablonská ir keletà kitø iðkiliø mokslo
ir kultûros þmoniø. Iðleido lietuviø kalbos tyrinëjimø knygas: „Lietuviø kalbos istorija“, „Gimtojo þodþio baruose“, „Lietuviø kalba ir tauta amþiø bûvyje. Visuomeniniai lietuviø kalbos istorijos bruoþai“ ir kt.
JONAS BICKA (1900–1977). Mokytojas,
kraðtotyrininkas. Ásteigë kraðtotyros muziejø. Rinko
Maþosios Lietuvo padavimus.

