


Apie parodą 
 
Paroda ,,Senieji periodiniai leidiniai LSU bibliotekoje” parengta iš 
bibliotekos fonduose saugomų periodinių leidinių ir kviečia virtualiai  
pavartyti išlikusius ţurnalus, laikraščius, liudijančius, kaip tuo metu vyko 
fiziškas auklėjimas ir sportinis gyvenimas Lietuvoje. 
 
Senieji periodiniai leidiniai suteiks galimybę nusikelti į praeitį ir paţinti 
tuometinį sportinį judėjimą Lietuvoje. Šioje parodoje pristatome tik dalį 
senųjų periodinių leidinių. 
 
Norisi tikėti, kad paroda sudomins visus, kam rūpi kūno kultūra ir sportas. 



 
 
 
 
 

LSU bibliotekos fonduose sukaupta senų ir 
retų periodinių leidinių kolekcija : 
 
Ţurnalas ,,Fiziškas auklėjimas“ – nuo 1931 metų iki  1940 metų 
 
Ţurnalas ,,Kūno kultūra ir sveikata“ – nuo 1933 metų iki 1934 metų 
 
Sportas : dvimėnesinis Šiaurės Amerikos lietuvių sporto laikraštis – 
1959-1962 metai, 1966-1969 metai 
 
Laikraštis  ,,SPORTAS“ – nuo 1952 metų iki šių dienų 
  
 
 
 
 
 



Fiziškas auklėjimas: skiriamas pedagoginės mankštos, sporto ir 
sveikatos reikalams ţurnalas / Lietuvos fiziško auklėjimo draugija: red. 
A. Jurgelionis. (Kaunas) : Fiziško auklėjimo d-ja, 1931-1940. 
 
Metai 1931 
Nr. 1-3 

           Metai 1932 
         Nr. 1-3 

                       Metai 1933 
                  Nr. 1-2 
 

                                  Metai 1935 
                          Nr. 2 
 

                                        Metai 1936 
                               Nr. 3 
 

                                                Metai 1937 
                                                Nr. 1-4 
 

                                                          Metai 1938 
                                                          Nr. 1 
 

                                                                 Metai 1939 
                                                                 Nr. 1-4, 10-12 
 

                                                                                    Metai 1940 
                                                                                    Nr. 1-2, 4-5 



















































 
Kūno kultūra ir sveikata : fiziško auklėjimo ir sporto savaitraštis visiems / 
red. V. Kviklys. 
Kaunas : Kūno kultūros rūmai, 1933-1934. 
 
Metai 1933 
Nr. 1-52 
 

                           Metai 1934 
                      Nr. 1-2 
                                       Nr. 4 
                                                Nr. 18 
                                                           Nr. 19 
                                                                      Nr. 22-24 
                                                                                       Nr. 26 
                                                                                                  Nr. 35 
                                                                                                             Nr. 42 
                                                                                                                        Nr. 46 
                                                                                                                                   Nr. 49(101) 
                                                                                                                                                     Nr. 50(102) 
                                                                                                                                                                       Nr. 51-52(103-104) 

 
 
 













































Laikraštis ,,SPORTAS“-   
ilgiausiai nenutrūkstamai 

Lietuvoje leidžiamas spaudos 
leidinys 



1952- 1956 m. buvo leidžiamas 
mėnesinis žurnalas ,,Sportas“ 









,,SPORTAS„„ – Lietuvos 
Respublikos sporto laikraštis. 

 
 
 
 

1956 -1990 m. ėjo tris kartus per savaitę. 
1991 -1992 m. ėjo du arba tris kartus per savaitę. 

 Nuo 1993 m. laikraštis vadinosi ,,Lietuvos sportas“. 
 Nuo 2000 m. - ,,Sportas“. 

 



1956 metais vietoj iki tol leisto mėnesinio ţurnalo ,,Sportas“ pradėtas leisti 
laikraštis ,,Sportas“. Pirmasis laikraščio numeris pasirodė 1956 m. kovo 2 
dieną. Keturių puslapių leidinys kainavo 30 kapeikų ir ėjo 2 kartus per 
savaitę – antradieniais ir penktadieniais. Iš viso pirmaisiais gyvavimo 
mėnesiais pasirodė 87 laikraščio ,,Sportas“ numeriai. Leidinio 
puslapiuose buvo skelbiamos ne tik sporto naujienos, bet ir orų 
prognozės.   















 
 

Sportas : 
 dvimėnesinis Šiaurės Amerikos 

lietuvių sporto laikraštis 
  

1959-1962 metai, 
1966-1969 metai 





















 
 Ir pabaigai ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Kūno kultūra ir sveikata (1933). Nr. 1, p. 2. 

                              
Šaltiniai : 
epaveldas.lt https://www.epaveldas.lt/home 
LSU bibliotekos katalogas https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&amp=&local%5Fbase=lkk01&pds_handle=GUEST 
Vikipedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis 
 
                                                                                                                                    Virtualią parodą parengė  
                                                                                                                                     vyresn. bibliotekininkė Z. Bašurova 
                                                                                                                                      LSU biblioteka, 2020 m. 
  


