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„Nors šalia, vos už kelių kilometrų, nuskuba į vakarus Žemaičių plentas,  šiandien virtęs 

gaudžiančia nuo įtampos keturių eismo juostų autostrada, lapuočių medžių guotais apsidangstęs 

Paupys rymo tarsi bandydamas sukaupti gilią visos žemės ramybę- toks panašus ir nepanašus į 

daugybę išsibarsčiusių po Žemaitiją bažnytkaimių...“ (Rimantas Skeivys) 

Iš šio krašto kilo lietuvių literatūros profesorius Juozapas Girdzijauskas, kuriam 2020 m. liepos 10 

d. būtų sukakę 85 metai. 

 

Profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Juozapas Girdzijauskas 

Juozapas Girdzijauskas (1935-2014)– Lietuvos literatūros tyrinėtojas, profesorius, 

habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kraštietis, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios 

bibliotekos rėmėjas.  

Juozapas Girdzijauskas gimė 1935 m. liepos 10 d. Raseinių apskrities, Šimkaičių 

valsčiaus Kalupių kaime, Julijonos ir Benedikto Girdzijauskų šeimoje. Jis kelis mėnesius mokėsi 

Paupio pradžios mokykloje, Vadžgirio progimnazijoje, o nuo 1949 m.- Viduklės vidurinėje 

mokykloje. Įsisirgus tėvui ir padedant pusbroliui trombonistui Antanui Kupsčiui, Juozas 1951 m. 

išvyko mokytis į Vilnių ir 1953 m. sidabro medaliu baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę mokyklą. „Kai 

pirmą kartą atvažiavau į miestą, maniau, kad neištversiu, bijojau vaikščioti gatvėmis, atrodė, kad tie 
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aukšti namai su savo langais ir sienomis staiga užgrius mane... Man čia buvo trošku, stigo laukų 

erdvės, medžių ramaus ošimo...“,- rašė J. Girdzijauskas.  

Kadangi jis nuo vaikystės mėgo dainuoti, be to, norėjo gauti stipendiją, mokėsi ir J. 

Tallat- Kelpšos muzikos technikume groti trombonu. Baigė tik 2 kursus, nes buvo per sunku kartu 

mokytis ir muzikos, ir lituanistikos. 1953 m. J. Girdzijauskas įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos 

ir filologijos fakultetą, kurį 1958 m. sėkmingai baigė. Jis parašė diplominį darbą apie Maironio 

eilėdarą. Po studijų 1958–1960 m. dirbo vertėju Šalčininkų rajono laikraščio redakcijoje, tuo pat 

metu vakarais mokytojavo Šalčininkų darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 

 

 

                                       Vilniaus universiteto  Filologijos fakultetas 

 

1960–1963 m. J. Girdzijauskas buvo VU Lietuvių literatūros katedros aspirantas. 1963–

1965 m. jis  teorines žinias pritaikė „Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ redakcijoje.  

1965 m. Juozas Girdzijauskas, pakviestas profesoriaus Jurgio Lebedžio,  pradėjo mokslinį darbą 

Vilniaus universitete, kuriame dėstė apie 40 metų. Jo visas gyvenimas atiduotas lietuvių filologijai. 

Be daugelio kitų puikių būdo savybių, profesorius J. Girdzijauskas buvo nepaprastai kuklus, apie 

savo nuopelnus mokslui kalbėdavo su šypsena, juokaudamas. 
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Profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Juozapas Girdzijauskas 

 

J. Girdzijausko indėlis į lietuvių literatūros mokslą yra labai įspūdingas. 1966 m. J. Girdzijauskas 

apgynė kandidato disertaciją. 1969 m. jam suteiktas VU docento vardas. 1965- 1992 m. dirbo 

Lietuvių literatūros katedroje, o 1982 m. apgynė daktaro disertaciją. Ją berašydamas, mokslininkas  

ryžosi neįtikėtinam dalykui: anuomet smerktų poetų – Jono Aisčio ir Bernardo Brazdžionio – 

eilėdarai tyrinėti. Už tai J. Girdzijauskas sulaukė tuometinės valdžios sankcijų, net teko keliems 

metams atidėti disertacijos gynimą. Profesoriaus vardas J. Girdzijauskui suteiktas 1985 m. Pradėjęs 

rengti „Literatūros terminų žodyną“, jis subrandino sąlygas įkurti Literatūros teorijos katedrą, kuriai  

vadovavo 1992-1999 m. Nuo 1999 m. iki 2002 m. J. Girdzijauskas dirbo Literatūros istorijos ir 

teorijos katedros profesoriumi. 

Profesorius J.Girdzijauskas mirė 2014 m. gruodžio 31 d. Vilniuje. Palaidotas Paupio 

kapinėse. 

J. Girdzijauskas išugdė gausų aukštos kvalifikacijos filologų lituanistų būrį. Jis dosniai 

dalijosi mintimis ir patyrimu su kolegomis, kitų specialybių mokslininkais, studijuojančiu jaunimu. 

Mokslininkas ir pedagogas vadovavo keliasdešimčiai lituanistinių disertacijų, kai kurie studentai su 

profesoriaus rekomendacijomis išvyko mokytis į užsienį. Vyraujanti profesoriaus mokslinės veiklos 

tendencija- literatūros terminų sistematizacijos siekimas, tikslus lietuviškosios literatūrologijos 

terminų formulavimas. Jis dėstė literatūros mokslo įvadą, literatūros teoriją, estetinės minties 
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istoriją, kursus, skirtus lietuvių poetikai ir eilėdarai, Simono Daukanto, Vinco Mykolaičio- Putino 

kūrybai, ilgus metus skaitė unikaliais tyrimais paremtą XIX a. lietuvių literatūros kursą. Profesorius 

sukūrė lietuvių eilėtyrą kaip atskirą lietuvių literatūros mokslo discipliną. 

 

Juozapo Girdzijausko moksliniai veikalai 

 

Gausybė atsakingų pareigų netrukdė J. Girdzijauskui vaisingai darbuotis mokslo 

baruose. Prasmingo darbo rezultatai paskelbti knygose ir daugybėje periodikos straipsnių.  Jis 

garsėjo kaip eilėdaros tyrėjas, paskelbęs monografijas "Lietuvių eilėdara. Silabinės-toninės 

eilėdaros susiformavimas" (1966), "Lietuvių eilėdara XX a." (1979) (ji paruošta pagal disertaciją) , 

parengė spaudai mokslinį prof. Jurgio Lebedžio palikimą, buvo pagrindinis akademinės lietuvių 

literatūros istorijos (Lietuvių literatūros istorija. XIX a., 2001) autorius ir rengėjas. Taip pat išleido 

mokykloms „Lietuvių eilėdarą“ (1967) ir „Eilėdarą“ (1980), eilėdarai skirtą „Literatūros terminų 

žodyno“ antrąjį sąsiuvinį (1998), „Literatūros teorijos apybraižai“ (1982) parašė skyrių „Eilėdara“. 

Puikiai mokėdamas vokiečių kalbą ir nestigdamas literatūros mokslo žinių, jis išvertė 

keletą reikšmingų vokiečių literatūrologų tekstų. J. Girdzijauską domino ir filosofija. Pavyzdžiui, jis 

apie 1979 m. išvertė Martino Heideggerio traktatą „Meno kūrinio prigimtis“, kuris patalpintas 

antologijoje „Grožio kontūrai“. Tai buvo pirmasis šio filosofo kūrinio vertimas į lietuvių kalbą. 

Kartą profesorius buvo nusprendęs išversti netgi „Būtį ir laiką“, deja, ši idėja nevirto tikrove. 

1992-2000 m. J. Girdzijauskas dirbo  vyriausiuoju mokslo darbuotoju Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institute. 1969-1975 m. buvo atsakingasis mokslo periodinio leidinio 

"Literatūra" redaktorius. Vienerius metus (1997-1998 m.) buvo Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

instituto vyriausiuoju redaktoriumi. J. Girdzijauskas buvo visų trijų po II pasaulinio karo Lietuvoje 

išleistų visuotinių enciklopedijų mokslinių redakcijų narys arba mokslinis konsultantas. 

 

Juozapo Girdzijausko išleistų knygų sąrašas (sudarytas chronologine tvarka) 

 

•Lietuvių eilėdara: silabinės-toninės sistemos susiformavimas. – Vilnius: Vaga, 1966. – 280 p. 

•Lietuvių eilėdara: mokymo priemonė. – Vilnius, 1967. – 52 p. 

•Raštai lietuviški / Valerijonas Ažukalnis. – Vilnius: Vaga, 1968. – 365 p. 

•Senoji lietuvių literatūra / Jurgis Lebedys. – Vilnius: Mokslas, 1977. – 362 p.  

•Lietuvių eilėdara: XX amžius. – Vilnius: Mokslas, 1979. – 367 p. 

•Eilėdara: metodinės rekomendacijos. – Vilnius, 1980. – 66 p. 

•Literatūros teorijos apybraiža (su kitais). – Vilnius: Vaga, 1982. – 393 p. 
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•Profesorius Jurgis Lebedys: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Mokslas, 1983. – 229 p. 

•Lietuvių poetikos pradmenys. – Vilnius: Vaga, 1985. – 419 p. 

•Literatūros terminų žodynas: eilėdara. – Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 61 p.  

•Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius. – Vilnius: LLTI, 2001. – 901 p. 

•Kražiai amžių sandūroje / Juozas Girdzijauskas, Aistė Virbickaitė. – Vilnius: VDA leidykla, 2005. 

– 139 p. 

•Lietuvių literatūros vagoje: straipsnių rinkinys. – Vilnius: LLTI, 2006. – 933 p. 

•Ir rados stebuklas / Jonas Biliūnas. – Vilnius: LRS leidykla, 2007. – 302 p. 

•Raštai: fotografuotinis leidimas / Simonas Stanevičius; sud. Jurgis Lebedys, Juozas Girdzijauskas. 

– Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. – 2 kn. 

 

Juozapo Girdzijausko visuomeninė veikla 

 

Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo J. Girdzijauskas ypatingai įsijungė į 

visuomeninę veiklą. Jis ne kartą pareiškė nuomonę, kad tikrasis valstybės atgimimas prasidės tada, 

kada atsities suniokotas Lietuvos kaimas.  

1989 m. vasarą Viduklėje jis kartu su bendraminčiais įkūrė Simono Stanevičiaus 

bendriją, kuri iškėlė tikslą saugoti žymiųjų Raseinių krašto žmonių atminimą, plėtoti kraštotyrą, 

rengti mokslines konferencijas. J. Girdzijauskas išrinktas Simono Stanevičiaus bendrijos seniūnu ir 

metraščio „Aitvarai“ atsakinguoju redaktoriumi. Sutarta rūpintis pietryčių žemaičiais, maždaug nuo 

Raseinių iki Šilalės. Raseiniai, Viduklė, Nemakščiai, Kražiai, Kelmė, Šilalė, Paupys – tokiose 

vietovėse buvo Simono Stanevičiaus bendrijos renginiai. Pirmiausia norėta „vietinius žmones 

pajudinti, paraginti vietinę inteligentiją, mokytojus, gydytojus, kad jie sukrustų ką nors daryti.“  

 

 

S. Stanevičiaus bendrijos leidiniai 
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Surengtose Simono Stanevičiaus, Dionizo Poškos, Viduklės krašto istorijos, Raseinių ir 

Paupio istorijos konferencijose perskaityta kelios dešimtys pranešimų, vėliau paskelbtų 

„Aitvaruose“. Niekada nedarytas joks renginys,  neaplankius S. Stanevičiaus tėviškės. 1999 m. S. 

Stanevičiaus 200 metų jubiliejaus proga šios bendrijos iniciatyvos dėka sudaryta jubiliejinė Seimo 

komisija, skirta didelė pinigų suma. Už tuos pinigus buvo galutinai sutvarkyta S. Stanevičiaus 

sodyba, išleistas jubiliejinis „Aitvarų“ numeris ir kelios knygos. 

 

 

J. Girdzijauskas ir J. Norkutė S. Stanevičiaus memorialinėje sodyboje (2005-06-11) 

 (nuotrauka iš J. Girdzijausko rankraščių fondo) 

 

J. Girdzijauskas buvo Žemaičių kultūros draugijos narys, nes S. Stanevičiaus draugija 

buvo Žemaičių kultūros draugijos padaliniu. Profesorius dalyvavo ir Maironiečių draugijos veikloje, 

kurią atspindėjo nuo 1990 m. leidžiamas biuletenis „Sandrava“. 

J. Girdzijauskas aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių kultūros sambūrio „Santara- 

Šviesa“, taip pat Pasaulio lietuvių bendrijos renginiuose, buvo vienas iš Pasaulio lituanistų 

bendrijos kūrėjų, Studijų kokybės ir vertinimo centro, Mokslininkų sąjungos, Klaipėdos universiteto 

senato narys. Nuo 1988 m. jis buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Netikėta J. Girdzijausko 

veikla- talka Lietuvos savanoriams, jis Nepriklausomybės pradžioje įstojo į savanorius (vienintelis 
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dėstytojas iš Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto), priklausė Krašto apsaugos 

bičiulių klubui, buvo vienas to klubo kūrėjų. 

 

Apdovanojimai 

 

Profesoriaus, moderniosios lietuvių filologijos kūrėjo J. Girdzijausko nuopelnus 

patvirtina jam suteikti apdovanojimai: 

1985 m. žurnalo „Pergalė“ premija, už straipsnį apie A. Strazdą 

1989 m. laikraščio „Literatūra ir menas“ premija, už straipsnį apie B. Brazdžionį  

1998 m. Lenkijos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio kryžius  

2002 m. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinas  

2005 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Lituanistinės literatūrologijos raidos pjūviai: 

eilėtyra ir istoriografija (1966- 2001 m.)“. 

 

 

2002 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus DLK Gedimino ordinu apdovanojo  

  VU profesorių, habilituotą daktarą Juozapą Girdzijauską (nuotrauka iš  J. Girdzijausko rankraščių fondo) 
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Juozapo Girdzijausko fondo perdavimas  

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai 2014 m. 

 

2014 m. sausio 17 d. Viešoji biblioteka sulaukė brangios dovanos– kraštietis profesorius 

Juozas Girdzijauskas padovanojo savo turtingą asmeninę biblioteką. Pats profesorius dėl sveikatos 

būklės į bibliotekos perdavimą atvykti negalėjo. Šią misiją už jį atliko  sūnus Rimas,  atvykęs su  

dukra Dovile ir sūnumi Dainiumi. Asmeninė biblioteka (10 įvairaus dydžio dėžių, apie 6000 fiz. 

vnt.)- kruopščiai per visą J. Girdzijausko gyvenimą sukauptas knygų, tęstinių leidinių  ir kitų 

spaudinių rinkinys, gausus rankraščių fondas. Šioje dokumentų kolekcijoje yra ir ypač retų, 

antikvarinių knygų, netgi tokių, kurių vienintelį egzempliorių turi  Nacionalinė M. Mažvydo 

biblioteka arba tik kai kurios didžiosios Lietuvos bibliotekos. 

 Knygos, talpiai buvusios kukliame profesoriaus bute, pateko į Raseinių Marcelijaus 

Martinaičio viešosios bibliotekos fondą. Vienas Simono Stanevičiaus bendrijos vadovų, 

kraštotyrininkas  Antanas Pocius rūpinosi, kad jo vaikystės draugo Juozo biblioteka iš Vilniaus 

patektų į  gimtuosius Raseinius. Kaip sakė A. Pocius, „studijų universitete metais mačiau, su kokia 

pagarba ir meile Juozas imdavo į rankas antikvariate įsigytą retą knygą. Jos jam buvo labai 

brangios“. Iškilus bibliotekos perkėlimo problemai, nedvejota, kad ji turi atitekti profesoriui daug 

sentimentų keliančiam gimtajam kraštui. Prof. J. Girdzijauskui artimiausias būtų buvęs Paupio 

filialas, tačiau, kadangi  ši asmeninė biblioteka sukaupta mokslo žmonėms, nutarta, kad būdama 

rajono centre, ji bus lengviau prieinama vartotojams.  

LIBIS suvestinio katalogo pagalba  apie retus ir vertingus J. Girdzijausko  bibliotekos 

leidinius turi galimybę sužinoti Raseinių r.  bei kitų Lietuvos regionų skaitytojai. Reikia  pasirinkti 

skirsnį „Išplėstinė paieška“ Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos  paieškos 

puslapyje https://rasvb.libis.lt/index.jsp  ir lange „Bet koks žodis“ įrašyti žodį „Girdzijausko“. 

Į  Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos fondą pateko ne visas 

mokslininko rankraštinis palikimas, dalį jų J. Girdzijauskas perdavė Vilniaus universiteto 

bibliotekos rankraščių skyriui, suformuotas jo vardinis fondas Nr.175. 
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Dovanojimo aktą  pasirašo profesoriaus sūnus Rimas Girdzijauskas ir bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė  

                                                                                                                                                               

                     

 

Juozapo Girdzijausko fondo perdavimas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai bibliotekai.  

Iš kairės: verslininkas, Raseinių garbės pilietis Česlovas Kenstavičius, Simono Stanevičiaus bendrijos pirmininko 

pavaduotojas Antanas Pocius, profesorius Alfonsas Vaišvila 
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 J. Girdzijausko fondo dalis   Viešojoje bibliotekoje                     Dovanojimo sutartis 

 

 

 

 

Juozapo Girdzijausko fondas 

 

J. Girdzijausko fonde yra 5818 fiz. vnt., 5100 pavadinimų dokumentų – knygų, tęstinių 

leidinių, rankraščių ir kt. Pagal fondo turinį matyti, kad pirmiausia buvo kaupiamos darbui 

reikalingos knygos, metodinė literatūra, ypač literatūros mokslo  spaudiniai. Antroje vietoje- 

poilsiui, pomėgiams skirtos knygos. Peržvelgus bibliotekoje sukomplektuotas knygas matyti, kad 

šalia grožinės literatūros ir ją nagrinėjančių darbų didelę dalį sudaro ir kitų humanitarinių mokslų 

knygos. Pavyzdžiui, profesorius įsigijo 426 menui skirtas knygas, 314 filosofijos veikalų, 196 

religijotyros knygas. Šiame skyriuje saugoma ir seniausia,  1810 m. išleista profesoriaus bibliotekos 

knyga „Kazanie miane w akademickim Ś. Jana Kościeleprzy obchodzie załobnego nabozenstwa za 

duszę ś.p. jasnie wielmoznego jegomości xiędza Marcina Odlanickiego Poczobuta ...“. 
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Seniausios J. Girdzijausko fondo knygos titulinis lapas 

 

J. Girdzijauskas domėjosi ne tik Žemaitijos ir gimtojo krašto istorija, bet ir kitomis 

kraštotyros knygomis. Paskutinė asmeninę profesoriaus biblioteką papildžiusi knyga taip pat 

kraštotyrinė,  tai jo bičiulio ir bendražygio A. Pociaus sudaryta ir 2013 m. dovanota monografija 

„Domeikava“.  

Fonde yra net 2612 fiz. vnt. leidinių, kuriuos galima priskirti grožinei literatūrai ir 

literatūros mokslui. Platų mokslininko akiratį ir gerą filologinį pasirengimą liudija bibliotekoje 

esančios knygos rusų, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų ir kitomis (pvz. čekų) kalbomis. Gausu 

knygų rusų kalba, nes intensyviausiais asmeninės bibliotekos kaupimo metais (ypač iki 1990 m.) 

lengviausiai prieinami literatūrologijos leidiniai (grožinė lit. ir jos tyrinėjimams skirtos knygos) 

sudaro didžiąją dalį rusų kalba išleistų knygų. Be to,  rašant apie lietuvių literatūrą sovietmečiu 

buvo pageidautina minėti rusų tautos tyrinėtojų darbus. 

Kritišką požiūrį į mokslinį tiriamąjį darbą rodo profesoriaus  knygose (pirmiausia jo 

paties parengtose) esantys pabraukimai, įrašai, pastabos, patikslinimai. J.Girdzijauskas buvo J. 

Lebedžio mokinys ir 1970 m., mirus profesoriui, paruošė jo neišleistus veikalus, todėl  pastabomis 

primarginti J. Lebedžio dvitomio „Lituanistikos baruose“  ir knygos „Senoji l ietuvių literatūra“   

korektūriniai egzemplioriai.  
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Ne vienoje profesoriui priklausiusioje knygoje yra   dovanojusio asmens autografai ir 

dedikacijos. Įdomus leidinys- tai J. Girdzijauskui 1965 m. dovanotas unikalus, drobe įrištas 

„Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ I tomo maketas su dedikacija „Įteikiame šį gana 

nuodėmingą bendro triūso vaisių, kad neužmirštum mūsų. Linkime taip pat sėkmingai darbuotis 

mokslo baruose“ . 

 

Originaliai įrištas „Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos“ I tomas 

 

Profesorius rūpinosi ir asmeninės bibliotekos apiforminimu. Jaunystės metų knygose 

gana nuosekliai buvo fiksuojama nuosavybė – jo rankos palikti įrašai J. Girdzijauskas. Vėlesniais 

metais profesorius turėjo ekslibrį, taip pat knygoms ženklinti skirtą spaudą „EXLIBRIS/ JUOZAS 

GIRDZIJAUSKAS“.  Ne visą biblioteką sukomplektavo pats profesorius – 122 knygas jis perėmė iš 

bendradarbės Irenos Panakaitės. Tokias knygas ženklina apvalus spaudas-ekslibris: „Ex libris/ 

IRENA/PANAKAITĖ*“. Viršutinėje apskritimo dalyje įrašas „VILNIAUS UNIVERSITETAS“. 
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J. Girdzijausko knygų ekslibris 

 

 

Juozapo Girdzijausko fondas. Rankraščių fondas 

 

Rankraščių fondą sutvarkė buvusi Skaitytojų aptarnavimo ir kraštotyros skyriaus vyr. 

bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė, fondo apžvalgą parašė vyr. bibliotekininkas Jonas Brigys.  

 

Fondą sudaro 8 skyriai: 

1. Biografiniai duomenys (paties profesoriaus rašyta autobiografija, asmeniniai dokumentai).  

2. Egodokumentai (profesoriaus susirašinėjimas- Bernardo Brazdžionio, Antano Pociaus, šeimos 

narių, kitų asmenų laiškai, J.Girdzijausko laiškų juodraščiai, užrašų knygos, kitų asmenų rašyti 

prisiminimai.) 

3. Tarnybinės veiklos dokumentai (darbo sutartys ir kt.) 

4. Profesoriaus kūrybinę veiklą atspindintys dokumentai- monografijų konspektai, medžiaga 

disertacijoms, jų rankraščiai. 

5. Profesoriaus šeimos narių dokumentai. 

6. Profesoriaus ūkio, turto dokumentai. 

7. Ikonografija (nuotraukos, jų albumai, atvirukai, piešiniai). 

8. Įvairių autorių kūriniai, natos, renginių programos. 

 Rankraščių fondo skyriuje „Priedai“ saugomi su rankraščiais perduoti profesoriui priklausę daiktai - 

tautinės juostos, suvenyrai, medaliai, apdovanojimai, nuotraukų ir įrašų CD, kasetės ir kt.  
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Iš viso fonde yra 408 rankraščių saugojimo vienetai. Daugiausia tai aplankai, kuriuose 

dokumentai suskirstyti pagal temas– asmeniniai dokumentai, susirašinėjimas, užrašų knygutės, 

kūryba, nuotraukos ir t.t., taip pat  didelės apimties rankraščiai- studentų diplominiai darbai. Galima 

paminėti paties J. Girdzijausko darbą „Maironio lyrikos eilėdara“ (1958), V. Daujotytės- Pakerienės 

„Jurgio Baltrušaičio lyrika“ (1968), E. Borusevičiūtės „V. Mykolaičio-Putino poeto kūrybinė 

laboratorija“ (1974), P. Mikėnaitės „Atsiminimai apie Merkelį Račkauską“ (1985), Nijolės 

Laukytės „Putino poeto gimimas“ (1990), Ramunės Kandzežauskaitės „Vilniaus romantinė 

mokykla“ (1994) ir kitus diplominius darbus. Profesoriaus bibliotekoje taip pat yra Eugenijos 

Vaitkevičiūtės „Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje“ (2005), Nerijaus 

Šepečio „Molotovo Ribbentropo paktas ir Lietuva: teorinės, istoriografinės ir istorinės 

problemos“(2002), Pauliaus Vaidoto Subačiaus „Tautinio išsivadavimo kultūros samprata“  (1996) 

ir keleto kitų autorių humanitarinių mokslų disertacijos. 

 Daugelis profesoriaus J. Girdzijausko fondo knygų yra vieninteliai tokie Raseinių 

Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje saugomi leidiniai. Be to, ne vienas spaudinys yra 

gana retas  bibliotekose,  kitus jo egzempliorius turi tik kai kurios didžiosios Lietuvos bibliotekos.  

Pagrindinė J. Girdzijausko asmeninės bibliotekos  misija- liudyti iš Raseinių krašto kilusio žymaus 

mokslininko atminimą, priminti jo darbus ir nuopelnus Lietuvos kultūrai. 
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