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Pratarmė

Artėjant 100-osios habilituoto biomedicinos mokslų daktaro, gydyto-
jo, parazitologo ir medicinos istoriko, profesoriaus Stasio Biziulevičiaus 
(1919 05 18–2004 05 16) gimimo metinėms – puiki proga nors kukliu lei-
diniu pagerbti mokslininko atminimą, prisiminti pagrindinius biografijos 
faktus, apžvelgti jo mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą. 

Darbštus ir talentingas mokslininkas visą savo gyvenimą paskyrė me-
dicininiams parazitologiniams tyrimams ir šios mokslo šakos istorijos 
tyrinėjimams, domėjosi lietuvių kalba, istorija, pedagogika, tautosaka. Jo 
darbai paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos mokslo istorijoje.

Šioje knygoje stengtasi pateikti tai, kas buvo svarbiausia Stasio Biziu-
levičiaus gyvenime ir veikloje. Leidinyje aprašytos profesoriaus knygos, 
moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai. Išsamiai apžvelgiama jo 
daugelio mokslinių leidinių redaktoriaus, recenzento, disertacijų moksli-
nio vadovo, veikla. Iš viso į bibliografijos rodyklę įtraukti 732 įrašai.

Pagrindiniai mokslininko darbai suregistruoti skyriuje Moksliniai 
straipsniai, pranešimai konferencijose. Šį skyrių sudaro dvi dalys. Pirmojo-
je skyriaus dalyje suregistruoti 1952–2006 metais Lietuvos ir užsienio šalių 
spaudoje skelbti paties autoriaus arba su bendraautoriais parengti moksli-
niai straipsniai parazitologijos klausimais. Antrojoje dalyje – suregistruoti 
straipsniai Lietuvos medicinos, zoologijos istorijos klausimais.

Stasys Biziulevičius – daugelio konferencijų ir simpoziumų, pasitarimų 
ir projektų dalyvis. Skyriuje Nepublikuoti mokslinio tyrimo darbai surinkti 
darbai, kuriuose mokslininkas apibendrino ir susistemino tyrimų duomenis, 
gautus dalyvaujant įvairiose ekspedicijose. Ši medžiaga saugoma Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, Gamtos 
tyrimų centro bibliotekoje, asmeniniuose Algimanto Jakimavičiaus ir profe-
soriaus dukters Živilės Jolantos Biziulevičiūtės-Kaminskienės archyvuose.

Profesorius Stasys Biziulevičius 1935–1939 metais aktyviai dalyvavo 
tautosakos rinkime savo gimtajame krašte. Bibliografijos rodyklėje sky-
riuose Publikuoti tautosakos darbai, kuriuos užrašė Stasys Biziulevičius ir 
Tautosakos rinkiniai suregistruoti Alytaus ir Trakų apskrityse, Aukštadva-
rio, Onuškio ir kitose vietovėse mokslininko surinktos dainos, padavimai, 
liaudies medicinos folkloras. Ši medžiaga saugoma Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institute. 

Foto D. Šemetulskio, Vilnius
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Publikacijos, kuriose pateikiama mokslinė ir visuomeninė Stasio Biziu-
levičiaus veikla, informaciniai leidiniai, kuriuose fiksuojami biografiniai 
faktai, surinkti skyriuje Literatūra apie Stasį Biziulevičių. Kai kurios foto 
nuotraukos, kuriose įamžinti mokslininko gyvenimo momentai, aprašyti 
skyriuje Ikonografija. Leidinio pabaigoje pateikiama asmenvardžių rodyklė 
ir santrumpų sąrašas.

Skyriuose medžiaga pateikta chronologine tvarka, metų ribose – abėcė-
lės seka. Jei įraše nenurodytas autorius, tai Stasys Biziulevičius publikaciją 
paskelbė be bendraautorių. Rodyklėje dokumentai aprašyti pagal Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje patvirtintas bibliografinio 
aprašo taisykles, kurios parengtos pagal tarptautinio bibliografinio aprašo 
reikalavimus. 

Renkant medžiagą, naudotasi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos 
medicinos ir Vilniaus universiteto bibliotekų fondais. Paieškos vykdytos 
Lietuvos nacionalinės bibliografijos duomenų bazėje, Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto, Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų elektroniniuose 
kataloguose. Medžiaga surinkta iš spaudos metraščių, išleistų bibliografijos 
rodyklių, dr. Algimanto Jakimavičiaus sukaupto archyvo. Šaltiniai tikrinti 
de visu, kurių nebuvo galima patikrinti – pažymėti žvaigždute (*). 

Rengiant leidinį, pagalbą teikė Vilniaus universiteto bibliotekos In-
formacijos išteklių formavimo skyriaus darbuotojos, Lietuvos medicinos 
bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė – už tai joms 
nuoširdžiai dėkojame. Dėkojame prof. Stasio Biziulevičiaus dukrai biolo-
gei Živilei Jolantai Biziulevičiūtei-Kaminskienei už geranorišką bendra-
darbiavimą ir galimybę pasinaudoti šeimos archyve saugoma medžiaga, 
taip pat už šiam leidiniui paskolintas fotografijas, kitą vaizdinę medžiagą. 
Dėkojame Gamtos tyrimo centro Informacijos ir leidybos skyriaus vadovui 
Gintautui Vaitoniui už kūrybiškumą ir kantrybę maketuojant ir apipavida-
linant leidinį.

Sudarytojai   

Įvadas

Medicinos gydytojas, zoologas parazitologas, mokslo istorikas ir peda-
gogas profesorius Stasys Biziulevičius buvo įvairiapusė asmenybė. Profe-
soriaus mokslinė veikla ne kartą buvo įvertinta aukščiausiais apdovanoji-
mais: 1981 m. kartu su kitais jis apdovanotas Lietuvos (LTSR) valstybine 
premija, 1974 m. – Bratislavos Komenskio universiteto (Slovakija) aukso 
medaliu, 1979 m. jam suteiktas nusipelniusio Lietuvos (LTSR) mokslo 
veikėjo garbės vardas, 1983 m. apdovanotas tuometinės TSRS Žemės ūkio 
mokslų akademijos akademiko K. Skriabino medaliu, 1984 m. – parazito-
logo akademiko A. Pavlovskio medaliu, 1993 m. – Lietuvos mokslų akade-
mijos P. Šivickio vardine premija.

S. Biziulevičius buvo gilus, mėgstantis mokslinę veiklą žmogus, univer-
sali savo interesų gausa asmenybė, priskiriama senajai kartai Lietuvos inte-
ligentijos atstovų. Mokslininko pripažinimas atėjo ne savaime, o tik daug 
triūsiant ir pasižymint nepaprastu darbštumu. Tad ir leidinys „Profesorius 
Stasys Biziulevičius“ atsirado ne atsitiktinai – jis atspindi reikšmingą S. Bi-
ziulevičiaus nueitą mokslo kelią. 

Būsimojo profesoriaus kelias į mokslą nebuvo nei lengvas, nei tiesus. 
Norai ne visada sutampa su galimybėmis. Taip buvo ir jam – kad galėtų 
mokytis gimnazijoje, privalėjo rasti paprastų atsitiktinių darbų, kad galėtų 
studijuoti – pragyvenimui užsidirbdavo mokytojaudamas. S. Biziulevičių 
ugdė keli universitetai: Vytauto Didžiojo (trumpai), buvęs Vilniaus peda-
goginis institutas, Vilniaus universitetas. Jis studijavo pedagogiką, istoriją 
ir mediciną, gavo šių sričių specialisto diplomus. Visos šios kvalifikacinės 
kryptys turėjo įtakos plačiai ir daugialypei profesoriaus mokslo veiklai. Lai-
kas parodė, kad tarnybose interesai nesusiaurėjo, o plačios aprėpties veikla 
buvo labai produktyvi.

Iš pradžių S. Biziulevičius dirbo eiliniu pedagogu, o mokslui subrendo 
ir jo ėmėsi jau po karo. Jį domino ir traukė istorija. Lietuvos MA Ekspe-
rimentinės medicinos ir onkologijos institute direktoriaus akad. Vytauto 
Girdzijausko iniciatyva jam buvo sudaryta galimybė dirbti mokslo istoriko 
darbą. Beje, pirmųjų S. Biziulevičiaus mokslo istorinių publikacijų pasiro-
dymas yra susijęs su šio instituto vardu.

Pokariu susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, S. Biziulevičius buvo nu-
kreiptas į medicininės parazitologijos sritį, bet mokslo istorijos nepamiršo. 
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1948 metais jam teko organizuoti ir vadovauti pirmosioms ekspedicijoms 
maliarijai ir helmintozėms Lietuvoje tirti. Uoliai ir rūpestingai dirbdamas 
per trejus metus sugebėjo surinkti duomenis kandidato disertacijai, kurią 
apgynė 1952 metais ir tapo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu.

1956 m. S. Biziulevičius pradėjo dirbti Lietuvos MA Biologijos insti-
tute, o nuo 1959 m. Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos institute, 
kuriame prabėgo daugiau kaip trys dešimtmečiai pačių kūrybingiausių ir 
produktyviausių mokslininko gyvenimo metų. Per tą laiką institutas buvo 
kelis kartus reorganizuotas, keitė pavadinimus, ir šiuo metu yra Valsty-
binis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras. Protozoologijos 
mokslo pradininkas, aštuoniolika metų (1969–1987) vadovavo Protozoo-
logijos ir antropozooparazitologijos (nuo 1980 m. Protozoologijos) labora-
torijai. Dirbdamas institute, 1966 m. jis apgynė daktaro (dabar habilituoto 
daktaro) disertaciją. 1967–1970 m. Vilniaus universitete skaitė medicinos 
istorijos kursą, 1971 m. jam buvo suteiktas profesoriaus pedagoginis moks-
lo vardas. 

S. Biziulevičiaus mokslinės veiklos kelias apima ilgą laiko tarpą – nuo 
praėjusio amžiaus vidurio iki šio amžiaus pirmojo dešimtmečio pradžios 
Jis tapo vienu žymiausių Lietuvos parazitologijos mokslo veikėjų. 1961–
1988 m. išleistos svarbiausios jo monografijos ir mokslo knygos. S. Biziu-
levičiaus įkurtoje laboratorijoje mokslo laipsnius įgiję medicinos, veteri-
narijos gydytojai ir biologai sėkmingai dirbo ne tik institute, bet ir kitose 
Lietuvos įstaigose. Ilgus metus plėtojant daugiaprofilinį parazitologijos 
mokslą, jo žinios ir kompetencija sulaukė atgarsio ne tik mūsų krašte, bet 
ir už jo ribų. 

Profesoriaus mokslinis produktyvumas nesumažėjo ir vėliau, kai labo-
ratorijai ėmė vadovauti jo mokinys dr. Gediminas Valkiūnas, jau pasiekęs 
didelių mokslo laimėjimų; S. Biziulevičius dar beveik ketverius metus dir-
bo vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu. 1991–1992 m. Lietuvos moksli-
nės literatūros leidyklos išleido tris reikšmingus S. Biziulevičiaus veikalus, 
buvo spausdinami moksliniai ir šviečiamojo pobūdžio straipsniai.

1993 m. rudenį darbštus ir talentingas tyrėjas Stasys Biziulevičius baigė 
mokslinę ir pedagoginę veiklą. Tačiau jis nesisielojo netekęs darbo. Teisės 
dirbti niekas iš jo neatėmė, o nedirbti jis ir nemokėjo. Tapęs neetatiniu 
instituto mokslo darbuotoju, pirmiausia mokslo veteranas prisėdo prie kū-
rybingai nugyventais metais sukaupto turto – gausaus asmeninio archyvo, 
šūsnies rankraščių, įvairaus pobūdžio užrašų, šimtų kartotekos kortelių. Ir 

prie viso to, tikrąja to žodžio prasme, buvo prisilietusi jo plunksna, nes 
kompiuterinė era dar nebuvo prasidėjusi. Daug kas buvo rašyta ranka, ma-
žesnė dalis – spausdinimo mašinėle. 

S. Biziulevičius sistemino archyvinę medžiagą, rengė spaudai pradėtus 
straipsnius, daug dokumentų pats archyvavo. Būdamas laisvas nuo aka-
deminio darbo temų buvusiame institute, jis toliau rašė ir nuo 1994 metų 
dar parengė 6 mokslinius, 10 mokslo populiarinimo ir 15 mokslo istorijos 
publikacijų. Du reikšmingi, didelės apimties darbai publikuoti po moks-
lininko mirties: išsami 35 lietuvių medikų – tautinio atgimimo žadintojų 
biografijų suvestinė ir tautosakinio žanro knyga „Liaudies medicina Aukš-
tadvario krašte 1935–1939 metais“. Šis leidinys – tai neįkainojama lietuvių 
liaudies medicinos, tikėjimų, burtų ir papročių sankaupa. Profesorius jau 
oficialiai nebedirbdamas domėjosi zoologijos, medicinos, jų nūdienos ir 
praeities sričių naujovėmis, savo sumanymais dalinosi su bendraminčiais.

2004-aisiais, likus vos porai dienų iki garbingo 85-mečio jubiliejaus, 
profesorius Stasys Biziulevičius paliko mūsų pasaulį, artimieji ir bendra-
darbiai atsisveikino su profesoriumi Vilniaus Antakalnio kapinėse.  

Gyvenimo kelias baigėsi, tačiau ilgamečio triūso vaisiai liko. Mokslo 
visuomenėje profesorius paliko šviesų atminimą, su pagarba minimas jo 
vardas. Bendradarbių pasakojimuose išliko šilti prisiminimai, ypač apie 
mokėjimą užmegzti asmeninius ir darbo ryšius, sugebėjimą bendrauti, 
daugelis mena taktiškumą, susitikimus profesoriaus šeimoje. Jis vertino 
grožį, mėgo gamtą, sodino tėviškėje sodą, kūrė parką.

Šio leidinio skyriuose sukauptos žinios apie mokslui svarbius S. Biziu-
levičiaus gvildentus Lietuvos parazitologijos mokslo klausimus ir temas, 
vadovautas disertacijas. Skelbtų publikacijų turinys atskleidė mokslininką 
nuolat dominusią, nors ir besikeičiančią problematiką, daugialypius visuo-
meninius ryšius, galiausiai – sėkmingai plėtotą, ankstesnių tyrėjų beveik 
neliestą itin svarbų mūsų gamtotyrai zoologijos ir medicinos mokslų isto-
rijos barą, kuriame paliko įspūdingų darbų.

Nors ir nedidelės apimties knyga apie mokslininką – tai jo veiklos efek-
tyvumo pripažinimas bei patvirtinimas. Leidinys, straipsniai apie asmenį 
spaudoje – tai ir ženklas, kad mokslininkui pavyko sukurti kažką nauja 
ir reikšminga. S. Biziulevičius buvo žymus mokslininkas, profesorius, pel-
nęs solidžių apdovanojimų ir premijų, tačiau liko paprastu žmogumi, kurį 
ugdė lietuviška aplinka ir tautinės tradicijos. Jis visą gyvenimą jas puoselėjo 
ir liudijo savo veikla.
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Gyvenimo  verpetuose

Galėjau aš auginti ir avis.
Galėjau būti piemeniu.
Alešiškėse basas naktimis
Išbraidžioti kaimynų sodus.
Bet jau toli namai,
tėvų pramintas takas
ir apsuptos dirvonų
mielos kalvų keteros.

Balys Jakubauskas1

1919 m. gegužės 18 dieną  Karolinos ir Kipro Biziulevičių šeimoje, Ale-
šiškių kaime, Aukštadvario valsčiuje, gimė antrasis sūnus Stasys. Besilau-
kiančią motiną peršovė padykęs pusbrolis, be nuskausminimo operavo 
vietos „cirulnikas“ – kūdikis pasaulį išvydo vos sulaukęs aštuonerių mėne-
sių. Tuometiniame karų ir nepriteklių nualintame kaime niekas nesitikėjo, 
jog silpnas kūdikis išgyvens. Nepaisant nuogąstavimų, berniukas, gulėda-
mas žąsų pūkuose, sustiprėjo, ilgainiui tapo pagrindiniu šeimos ramsčiu, o 
vėliau ir mokslo šviesuliu.

S. Biziulevičiaus tėvai turėjo 13,5 ha paveldėtos nederlingos žemės, gy-
veno vargingai, buvo beraščiai. Anksti vaikystėje mirus vyresniam broliui 
Jonui ir seseriai Elenai tapus neįgaliai, pagalbiniai ūkio darbai atiteko ūg-
telėjusiam Stasiukui. 

Alešiškių kaime, kaip ir daugelyje netoli Lietuvos ir Lenkijos demar-
kacinės linijos vietovių, nors ir Lietuvos pusėje, vietos lenkai vykdė aršią 
polonizacijos politiką. Nepaisydami dvarininko ekonominių sankcijų ir 
vietos lenkų nepalankaus požiūrio, 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo 
dokumentuose Biziulevičių šeima pasirašė lietuviais. Priešiškumas lenkų  
agresyviai vykdomai politikai  kaime paskatino berniuką anksti suvokti 
tautinį identitetą ir tapti lietuvybės puoselėtoju. 

Stasys  Biziulevičius pradėjo lankyti Alešiškių dvarininkės įkurtą lenkiš-
ką pradžios mokyklą. Lietuviukams eilėraščio forma dėkoti aukščiausiajam 
„gimus lenkais“ nepatiko, tad pašurmuliavę ir apvertę lenkų herbinį erelį, 
išžygiavo į Gudžionių lietuvišką pradinę mokyklą. Nors kelias į naują mo-

1 Jakubauskas, Balys. Sūpuoklėse: eilėraščiai. Vilnius: „Vilties“ spaustuvė, 1992, p. 74.

kyklą nebuvo tolimas, tačiau botagų kirčiais klotas – dažnai miške vaikus 
apvanodavo lenkai, liepdami grįžti į lenkišką mokyklą. 

1930 m. tėvai išleido sūnų į Aukštadvario progimnaziją. Mokykloje ber-
niukas pasižymėjo smalsumu ir imlumu. Gyveno nuomojamame moks-
leivių bendrabutyje, padėdavo kitiems moksleiviams įveikti sunkesnes 
mokslo užduotis, dalindavosi savo „turtais“ su mažiau turinčiais. Mokslei-
vių prižiūrėtojo ir kapeliono P. Celiešiaus buvo vertinamas dėl stropumo 
ir pamaldumo. Tuo metu pragyvenimui ir mokslams skiriamos lėšos dar 
buvo pakeliama našta tėvams. Bet 1935 m. tėvams keliantis į vienkiemį, 
dėl lėšų stokos, Stasys buvo priverstas palikti mokyklą ir užsidirbti lėšų 
tolimesniam mokymuisi. Dieną dirbo ūkyje, miško sandėlyje produkcijos 
priėmėju, sielių plukdytoju, naktimis mokydavosi. Atskirų klasių kurso eg-
zaminus laikė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, Švietimo ministerijos egzami-
nų komisijoje. Tėvų ūkyje apsilankęs  Kretingos pranciškonų gimnazijos 
direktorius Vincas (Bonaventūra) Zajančkauskas pastebėjo jaunuolio dide-
lį norą mokytis ir, prisiimdamas visas išlaidas, pasiūlė paskutines gimnazijos 
klases baigti Kretingoje. Tuo metu Kretingos pranciškonų gimnazijoje dirbo 
aukštos kvalifikacijos mokytojai, baigę mokslus Lietuvoje ir Vakarų Europoje. 
Gimnazijoje mokiniai įgydavo ne tik tvirtų mokslo žinių, įgūdžių, bet ir pri-
valomai buvo dėstoma lotynų kalba. Daug dėmesio buvo skiriama religiniam 
mokinių lavinimui, auklėjimui, kultūros dalykams. Geradario pasiūlymas 
buvo priimtas, 1939 m. Stasys baigė Kretingos pranciškonų gimnaziją. 

S. Biziulevičius,  būdamas gimnazistu, domėjosi gyvąja gamta, gimtojo 
krašto istorija, pradėjo rinkti tautosaką. 1935 m. atsitiktinai sužinojo apie 
Kaune esantį Lietuvių tautosakos archyvą. Parašė laišką, kuriame teiravo-
si, ar galėtų prisidėti ir nusiuntė kelis tautosakos užrašymus. Tuometinis 
archyvo direktorius J. Balys įtraukė jaunuolį į nuolatinių Archyvo bendra-
darbių korespondentų būrį ir pakvietė rinkti tautosaką savo apylinkėje, pa-
laikant su archyvu nuolatinius ryšius. 

Iš pradžių tėvai nepatikliai žvelgė į tautosakos rinkimą, kaip laiko gaiša-
tį, atitraukiančią nuo ūkio darbų. Tačiau atsitiko nelaimė – laukuose krito 
vienintelis arklys. Tėvas su septyniolikmečiu sūnumi išvyko į turgų apsi-
žvalgyti, pasidomėti arklių kainomis. Patikusį tėvui arklį Stasys pasiūlė nu-
sipirkti ir padavė prekeiviui pluoštą pinigų. Tėvas vos neapkūlė sūnaus, nes 
manė, jog, neduok Dieve, pinigai vogti. Atlyžo sužinojęs, jog tai pirmie-
ji honoraro pinigai už tautosakos rinkimą. Abu tylėdami pargrįžo namo. 
Galbūt tuomet ir įvyko vertybių virsmas, kuomet beraščiai tėvai suvokė, 
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jog vieninteliam sūnui lemta palikti ūkį, siekti mokslo ir prasigyventi iš 
visai kitokios veiklos, nei buvo kaime įprasta.

1935–1939 m. S. Biziulevičius rinko tautosaką: dainas, padavimus, 
vietovardžius, žinias iš liaudies medicinos Alytaus ir Trakų apskrityse, 
Aukštadvario, Onuškio, Žiliūnų vietovėse. Iš viso yra užrašęs daugiau kaip 
14 000 vienetų, kurie saugomi Lietuvių Literatūros ir tautosakos instituto 
rinkiniuose J. Balio archyve, tik labai maža dalis yra publikuota tautosakos 
rinkiniuose. 1938 m. talkino J. Balčikoniui rengiant lietuvių kalbos žody-
ną – rinko tarmiškus žodžius iš gyvosios kalbos gimtojoje apylinkėje. 

Pamaldūs tėvai tikėjosi, jog pranciškonų gimnaziją baigęs sūnus pasuks ku-
nigystės keliu. Tačiau jaunuoliui giliai įsiminė geradario kunigo Vinco (Bona-
ventūros) Zajančkausko sakyti žodžiai: „Gerus darbus atlieka ne vien kunigai. 
Jei nori daryti gerą žmonėms tapk mokytoju ar gydytoju, rinkis ateitį širdies 
vedamas, tuomet ir Dievas palaimins“. Jis labai troško žinių. Pasipriešinęs 
tėvų valiai, 1939 metų rugsėjo mėnesį S. Biziulevičius įstojo į Kauno Vytau-
to Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Buvo nusprendęs 
studijuoti istoriją, nes jam atrodė, jog visuotinė istorija yra lyg neišsenkamas 
žinių šaltinis. Deja, atvyko studijuoti į Kauną teturėdamas vos 25 litus, pinigai 
greitai baigėsi, tad nusprendė prašyti Švietimo ministrą L. Bistrą įdarbinti kur 
nors mokytoju. Tuo metu Lietuvos delegacija vedė derybas su Rusija dėl Vil-
niaus krašto grąžinimo Lietuvai. Ministras sužinojęs, kad S. Biziulevičius moka 
lenkų kalbą, paskyrė mokytoju į Vilniaus kraštą. 1939 m. gruodžio mėnesį at-
vyko į Paberžės valsčių, Ličiūnų kaimą dirbti pradžios mokyklos mokytoju. 
Jam pasisekė patraukti ne tik vaikus, bet ir suaugusius mokytis lietuvių kalbos: 
suorganizavo lietuvių kalbos kursus suaugusiems, ūkininkų ratelį, mokiniams 
įsimintiną ekskursiją po Lietuvą. 1940 m. buvo perkeltas į Griovų kaimą, Rie-
šės valsčiuje. Kadangi kaimas buvo netoli Vilniaus (galima buvo pėsčiomis 
nukeliauti), todėl mokytojaudamas ryžosi studijuoti Vilniaus pedagoginiame 
institute, pasirinkdamas lietuvių kalbą-istoriją pagrindine specialybe ir baigė 
jį 1942 m., įgydamas antrojo laipsnio pradžios mokyklos mokytojo ir jaunes-
niojo vidurinės mokyklos mokytojo teises. Tuo pačiu metu (1940 m.) įstojo į 
Vilniaus  universiteto Humanitarinių  mokslų fakulteto Istorijos skyrių. Čia 
klausėsi žymių istorikų: M. Biržiškos, I. Jonyno, L. Karsavino paskaitų. 1944 m. 
išlaikė visuotinės istorijos baigiamuosius egzaminus.

Dar studijuodamas istoriją S. Biziulevičius pradėjo domėtis medicina. 
Paskata medicinos studijoms buvo motinos liga – tikėjosi, jai galėsiantis pa-
dėti. 1943 m. sužinojo, kad nelegaliai universitete vyksta medicinos studijos, 

ir tų pačių metų pabaigoje įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. 
Medicinos studijas baigė 1948 m., įgijo gydytojo specialybės diplomą. Studi-
joms ir pragyvenimui lėšų užsidirbo dirbdamas Vilniaus švietimo skyriaus 
inspektoriumi, dėstydamas istoriją S. Nėries gimnazijoje (1944–1947 m.). 

Kiprui ir Stasiui Biziulevičiams visada gyvybės vertybė išliko labai svar-
bi. Širdyje brandinto humanizmo skatinami, net sunkiais laikotarpiais ne-
bijojo ištiesti pagalbos ranką kitiems. Karo metais Stasys, rinkdamas Vil-
niaus archyve istorijos studijoms medžiagą, bendravo su jos direktoriumi 
kunigu, istorijos profesoriumi J. Stakausku. Jo paprašytas, tėvas Kipras 
nuo Panerių miško paimdavo pavėžėti iš Vilniaus geto pabėgusius žmones 
į Onuškį tolimesnei kunigo N. Švogždžio-Milžino globai, namuose (vien-
kiemyje) slėpė gydytoją M. Kovalį. Nacių okupacijos metais Stasio nuomo-
jamame bute Vilniuje rinkosi lietuvybę puoselėjantys studentai, slapstėsi 
neturintys tvarkingų darbo dokumentų. Pokario metais jo buto (Vilnius, 
Trakų g. 4–2) durys visuomet buvo atviros į bėdą patekusiems studentams, 
kartu gyveno tie, kam grėsė represijos ar tremtis. NKVD dokumentuose 
minimas mokytojas-studentas Biziulevičius, kuris „supažindino, perdavė, 
padėjo suorganizuoti ir t. t“. S. Biziulevičiaus asmeniniame archyve aptin-
kame, kad jis savo pasiaiškinimuose NKVD teigia, jog karo ir pokario me-
tais „sutiktų studentų pavardės daugumoje išnyko iš atminties, nors kai 
kurių veidai prisimena it miraže. Kartais tenka juos sutikti vienur ar kitur, 
tačiau jų pavardžių neprisimenu, o klausti, už rankų tampyti, kalbėti apie 
kažin ką, nepatogu ir neturiu tam laiko“. Tuo metu NKVD mažai juo do-
mėjosi palyginus su vėlesniais metais.

1946 m. susipažino su būsima žmona Aleksandra Liubauskaite. Sugrį-
žęs iš motinos laidotuvių, bute susirinkusių studentų tarpe pastebėjo mer-
giną, kuri užkrečiamai juokėsi. Šis gyvybingumas jam buvo it ženklas, jog 
gyvenimas negali sustoti. Jie matydavosi Medicinos fakulteto koridoriuose, 
studentų sueigose, jungė bendri pažįstami. Jauną merginą imponavo Stasio 
tvirtas būdas, geraširdiškumas ir didelis veržlumas į mokslą. 

Baigus studijas (1946 m.) Aleksandra buvo paskirta dirbti gydytoja 
odontologe į Palangos ambulatoriją. Apgaulinga kasdieninė ramybė truko 
neilgai. Vis dažniau miško broliai ją užrištomis akimis išsiveždavo teikti 
pagalbą, tuo pačiu metu valdžia priverstinai reikalavo dalyvauti agitacijose 
ir deputatų rinkimuose, be to, slinko šleifas – tėvas – Lietuvos didvyris, 
tautininkas, buožė. Dilemą padėjo išspręsti Stasys Biziulevičius: pasipiršo 
ir pasiūlė pakeitus pavardę apsigyventi Vilniuje. 
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1947 m. rugsėjo mėnesį Aleksandra ir Stasys susimetrikavo Vilniuje, 
vedybų sakramentą sutvirtino Linkuvos bažnyčioje. Tai buvo paskutinė 
šventė Liubauskų šeimoje. Jiems buvo pranešta, jog yra deportuojamų į 
Sibirą šeimų sąraše, taip pat apie vyresnio brolio Mykolo, kaip aktyvaus 
Linkuvos jaunalietuvininko, paieškas. Mykolas Liubauskas (uošvis) pagei-
davo, jog vestuvės vyktų pasipuošus tautiniais drabužiais ir paskutinį kartą 
visa šeima „nusipaveiksluotų“. Nors 1948 m. vasario mėn. uošvis perdavė 
beveik visą ūkį Linkuvos MTS (Mašinų-traktorių stočiai), tačiau jau ge-
gužės mėnesį buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą; uošvienę (A. Liubaus-
kienę) spėta perkraustyti į Valakampiuose pirktą namą, jaunėlis žmonos 
brolis Jonas apsigyveno Biziulevičių šeimoje. Deja, neilgam, 1949 m. Jonas, 
kaip gabus sportininkas, buvo išvežtas į Maskvą žaisti krepšinį Stalino sū-
naus kuruojamoje CASK komandoje. 

1946 m. gegužės mėnesį   pasirodė pirmoji S. Biziulevičiaus publikacija 
„Tiesos“ laikraštyje – „Apsaugoti kultūros paminklus“. Atsižvelgiant, kad 
tuo metu architektūrinis-kultūrinis paveldas laikomas buržuaziniu, maldos 
namai verčiami sandėliais, rūmai pritaikomi kareivinėms ir kitoms liaudies 
reikmėms, pagrindiniame valdžios „rupore“ („Tiesa“) nepritarimas ir kvie-
timas išsaugoti architektūros paminklus nuo visapusiško sunaikinimo buvo 
gana drąsus žingsnis. Pokario metais S. Biziulevičius suvokė, jog „grynu“ 
istoriku ar visuotinės istorijos dėstytoju netaps, nes jam buvo nepriimtinas 
istorijos perrašinėjimas pagal tuometinį sovietinį „kurpalių“. Todėl 1947 m.  
noriai priėmė kvietimą dirbti Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos ir 
onkologijos institute. Šio darbo pradžia buvo labai svarbi tolimesniam gyve-
nimui – nuo to laiko jis – medikas mokslininkas ir kartu mokslo istorikas.

Instituto direktorius profesorius V. Girdzijauskas tarpininkavo, kad 
Lietuvos MA prezidentas J. Matulis leistų išimties tvarka penkto kurso stu-
dentą S. Biziulevičių laikinai skirti jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 
motyvuodamas, kad „pretendentas galėtų vykdyti numatytą svarbią temą 
„Lietuvos medicinos istorija“, prisidėtų organizuojant medicinos istorijos 
muziejų ir kuriant medicinos terminų žodyną, nes turi pakankamai žinių 
tiek iš istorijos, tiek iš medicinos“. Kartu su moksliniu vadovu L. Stašūnu 
buvo numatytas darbo planas, pradėta rinkti medžiaga. Deja, mokslams tai 
buvo nelengvas – lysenkizmo periodas. Po liūdnai pagarsėjusios 1948 m. 
Maskvoje įvykusios Sąjunginės Lenino žemės ūkio akademijos sesijos ir 
perversmo biologijos moksle, Lietuvoje netrukus buvo surengta panaši se-
sija. Mokslinis vadovas L. Stašūnas buvo apkaltintas pernelyg glaudžiais 

ryšiais su Vakarais, po to  pasiligojo, tad kartu pradėtas darbas nutrūko. 
Tačiau išliko daug sukauptos medžiagos apie liaudies mediciną.

1948 m., ruošdamasis medicinos istorijos dėstymui Vilniaus Univer-
sitete, S. Biziulevičius tobulinosi Maskvoje pas profesorių P. Zabludovskį. 
Būdamas kursuose jis įvykdė tiems laikams labai drąsų veiksmą: profeso-
riaus P. Zabludovskio paprašė leidimo keletą dienų nebūti užsiėmimuose 
ir slapta išvyko į Sibirą, į Krasnojarsko kraštą. Ten su tūkstančiais lietuvių 
buvo išvežtas ir jo uošvis – Mykolas Liubauskas. Nuvykęs į tremties vietą, 
jis uošviui perdavė savo tėvo pasą ir taip jį parvežė į Maskvą, o po to – į 
Lietuvą. Lietuvoje uošvis slapstėsi iki pat „chruščiovinio atšilimo“. Uošvio 
paieškų metu S. Biziulevičius vėl pateko į NKVD akiratį: prasidėjo per-
sekiojimas, aiškinimasis apie karo ir pokario veiklą, grasinimai tremtimi. 
Tačiau perspektyvų bendradarbį nepabijojo užstoti instituto direktorius V. 
Girdzijauskas ir kiti žymūs mokslininkai. 

Eksperimentinės medicinos ir onkologijos institute S. Biziulevičius, dėl 
nepalankių medicinos istorijos tyrinėjimui aplinkybių, pakeitė darbo kryp-
tį – ėmė specializuotis medicininės parazitologijos srityje. 

Nors visas S. Biziulevičiaus gyvenimas – labai intensyvus kūrybinis, or-
ganizacinis ir visuomeninis darbas, tačiau asmeniniam gyvenimui ir po-
mėgiams rasdavo laiko. Laisvalaikiu rinko aforizmus – apie 2000 vienetų 
perduota į archyvinį fondą Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje.

Labai mylėjo savo žmoną Aleksandrą, vaikus ir vaikaičius. Atsimenant, 
kasdienybė Biziulevičių šeimoje buvo rami ir maloni: vakarais tėvas rašyda-
vo, mama megzdavo ar skaitydavo, mes su broliu tyliai užsiimdavome savais 
reikalais ar mokslais. Šeimos finansinė padėtis – gera, tačiau niekada neišlai-
daudavome prabangos blizgučiams. Didžiausia vertybė buvo knygos. Mes 
su broliu žinojome „tikrąją“ Lietuvos istoriją. Pirmiausia, namuose buvo 
daugybė knygų – imk ir skaityk, antra – vaikščiojant Vilniaus miestu ar ke-
liaujant šalyje ir svetur, tėvas mums vaikams primindavo ir pasakodavo tuo 
metu neviešinamus Lietuvos ir kitų šalių istorijos įvykius. Visą sovietų metą 
tėvo rašomojo stalo apatiniame stalčiuje pragulėjo „Vytis“; būdami vaikais 
slapta nuo tėvų išsitraukdavome ir pagarbiai žiūrėdavome, dabar – tai tik 
primena, kuo tuomet tėvai didžiavosi, ką žinojo ir slėpė savyje.

Viešuose baliuose tėvai nemėgdavo dalyvauti, juose lankydavosi tik pa-
reigybės ar senos draugystės vedami. Turėjo labai daug pažįstamų medikų, 
mokslininkų, netgi partinių funkcionierių, tačiau pažintimis nesipuikavo. 
Mama mėgdavo lydėti tėvą į svetur vykstančias mokslines konferencijas, 
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kaip ji sakydavo “svieto pasižiūrėti“. Vasarą ilsėdavomės Mokslų akade-
mijos viloje Palangoje, Nidoje. Atostogaudamas Palangoje profesorius va-
karodavo prie arbatos puodeliu su kitais žymiais mokslininkais. Šių vaka-
ronių metu tarp kasdienybės temų buvo aptarinėjamos ir helmintologijos 
vystymo perspektyvos, atlikti darbai, numatomos konferencijos. Tačiau 
vasaros ilgesnį laiką praleisdavome Alešiškių vienkiemyje. Tėvų gyvenimo 
pagrindas buvo mėgstamas darbas ir šeima – klestėjo meilė, pagarba ir rū-
pestis vienas kitu. 

Tėvas vaikus gyvenimo mokė sakydamas: „Dievas lėmė, kad gimėte 
šioje šeimoje, gyvenkite taip, kad žmonės gerbtų jus už jūsų elgesį, atliktą 
darbą, žinias, o ne dėl tėvų nuopelnų ar pareigų; visuomet pasidalinkite 
tuo ką turite, galbūt sutiktajam to reikia labiau, nei jums“. Tauri tėvo esybė 
leido plačiau įžvelgti gyvenimą, vaikuose ir vaikaičiuose sudygo kūrybinis 
pradas, meilė bei pasididžiavimas Aukštadvario kraštu. Abu vaikai pasirin-
ko mokslininko kelią. Už svarų indėlį į biotechnologijos mokslo vystymą, 
sūnui, habilituotam daktarui G. A. Biziulevičiui, 2008 metais buvo paskirta 
Lietuvos mokslo premija.

Profesorius labai puoselėjo Alešiškių vienkiemį. 1976 metais mirus tė-
vui Kiprui, sodyba tapo profesoriaus kūrybine darbo vieta vasaros metu. Jis 
pasodino šimto vaismedžių sodą ir retų augalų parką, mielai dirbo sunkius 
ūkio darbus. 

Nuoširdžiai bendravo su kaimo žmonėmis: patardavo sodininkystės 
klausimais, skatindavo jaunimą tęsti mokslus, padėdavo ligos ar nelaimės 
metu. Sunkiais šeštojo ir septintojo dešimtmečių metais pravažiavimas 
Alešiškio kaimu užtrukdavo valandą, nes ankstyvą sekmadienio rytą kaimo 
gyventojai lūkuriuodavo šalikelėse daktaro. Vieniems tėvas patardavo kaip 
gydyti žaizdas, kitiems – prižiūrėti kūdikius; atveždavo reikiamų vaistų, 
nepamiršdavo vaikams sąsiuvinių, knygų, pieštukų. Gimtojo kaimo žmo-
nių buvo  mylimas ir gerbiamas. 

Sodyboje viešėdavo mokslininkai, medikai ir žymūs inteligentijos at-
stovai. Visus jį aplankiusius apdovanodavo kvapniais obuoliais. Būdamas 
garbaus amžiaus, beveik aklas, kasdien lipdavo takeliu į kalną ir ant savo 
suolelio pamiškėje panirdavo atsiminimuose ir svajose. 

Žymus mokslininkas, pedagogas, švietėjas, savo šalies patriotas profe-
sorius Stasys Biziulevičius mirė 2004 metų gegužės 16 d., likus vos dviems 
dienoms iki 85-ojo gimtadienio. Šeima, mokslo bendruomenė paskutinį 
kartą atsisveikino su juo Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Parazitologijos mokslo puoselėtojas

Įvairiapusės profesoriaus Stasio Biziulevičiaus asmenybės formavimą-
si lėmė daug faktorių ir permainingų aplinkybių. Jis nuėjo labai nelengvą 
gyvenimo ir mokslo kelią, savo darbštumu, atkaklumu įgijo pakankamai 
mokslo žinių, kad sugebėtų tapti kompetentingu savo srities specialistu, 
tyrimų vadovu, visuomenininku. Intensyviai dirbdamas, gilindamasis į ke-
lias mokslo sritis, sukaupė ilgametę mokslo patirtį. Lietuvos mokslo, jos 
istorijos dirvonuose išarė gilią bei plačią vagą ir paliko ryškius pėdsakus 
keliose jos srityse. Prof. S. Biziulevičius yra 12-os monografijų autorius ar 
bendraautoris, paskelbė per 260 mokslo publikacijų. Turėdamas daug ži-
nių, mokslo duomenų, parengė ir išleido nemažai metodinių priemonių, 
pasiūlymų praktikai.

Jis buvo ne tik geras mokslininkas, sumanus organizatorius, bet ir dide-
lis mokslo žinių skleidėjas: 10 mokslo populiarinimo brošiūrų ir gausybės 
mokslo sklaidos straipsnių autorius. Taigi profesoriaus mokslo kelias buvo 
turiningas ir, kaip reta, produktyvus.

Vienas pokarinių parazitologijos pionierių
Dar tolimoje praeityje žmogus, siekdamas pajungti sau gamtą, 
prisijaukindamas įvairius gyvūnus, įsiterpė į ligas sukeliančių 
mikroorganizmų cirkuliacijos grandinę. Vieni mikroorganiz-
mai, būdami visiškai nepavojingi gyvūnams, sukeldavo ligas 
žmonėms; kiti atvirkščiai – tik gyvūnams, tačiau dauguma 
mikroorganizmų veikdavo ir žmones, ir gyvūnus. Taigi ben-
drų žmogaus ir gyvūnų ligų kilmė sena kaip ir pati žmonija. 

Stasys Biziulevičius12  

Trumpai maždaug taip galima apibrėžti profesoriaus S. Biziulevičiaus pa-
razitologinės veiklos lauką: pokario Lietuvoje jis buvo vienas pirmųjų, ėmęsis 
mokslo tiriamojo darbo medicininės parazitologijos srityje. Dirbdamas Eks-
perimentinės medicinos ir onkologijos institute, priklausiusiame Lietuvos 
mokslų akademijai, iš pradžių tyrė grėsmę gyventojams kėlusią  maliariją. 
Vėliau daug nuveikė išaiškindamas Lietuvos gyventojų helmintų ir pirmuo-
1 Biziulevičius, Stasys. Zooantroponozės: bendros gyvūnų ir žmonių ligos. Vilnius: Mokslas, 1992, p. 3.
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nių sukeliamų susirgimų paplitimą, jų sukėlėjų biologijos, parazitozių pato-
genezę. Mokslininkas pateikė vertingų praktinių pasiūlymų jų diagnostikai ir 
profilaktikai, sėkmingai būrė besidominčius šia disciplina specialistus, vado-
vavo jų moksliniam tiriamajam ir praktiniam darbui. Vadovo ir jo mokinių 
dėka ši sritis Lietuvoje suklestėjo, tapo žinoma ir už šalies sienų.

Parazitologija buvo pagrindinė ir bene reikšmingiausia S. Biziulevičiaus 
veiklos sritis, todėl ją  reikia aptarti plačiau.

S. Biziulevičiaus biografijoje medicininės parazitologijos darbų pradžia 
buvo 1948 metai, kai jam teko organizuoti pirmąsias maliarijai ir helmin-
tozėms tirti ekspedicijas. Aprėpdamas geografiškai plačius Lietuvos regio-
nus, lankydamasis net ir labai atokiose vietovėse (nors tuomet jas pasiekti 
būdavo itin sunku), iki 1952 metų S. Biziulevičius intensyviai rinko duo-
menis apie parazitozes Lietuvoje. Po karo buvo pradininku tiriant helmin-
tų židinius ir pavienius atvejus, nuosekliai kaupė mokslinę medžiagą pagal 
jau patvirtintą disertacinę temą. Tuo metu reglamentas mokslų kandidato 
laipsniui įgyti dar nebuvo griežtas. Reikėjo turėti apibendrintus duomenis 
iš disertanto tiriamos srities, pateikti jų analizę, gauti teigiamą vadovo at-
siliepimą. Iki gynimo dar nebuvo reikalaujama turėti paskelbtų mokslinių 
straipsnių tirtaisiais klausimais, todėl ir S. Biziulevičiaus publikacijos diser-
tacinio darbo tema pasirodė vėliau.

Helmintologo disertacija buvo apie gyventojų užsikrėtimą kai kuriais 
helmintais, giliau ir išsamiau panagrinėtas geohelmintų (parazitinės kir-
mėlės, kurių kiaušinėliai bręsta dirvožemyje) – askaridžių, plaukagalvių – 
epidemiologijos pobūdis. Sukaupęs pakankamai tyrimų medžiagos aska-
ridozės ir trichocefaliozės klausimu, disertacijos pavadinimą suformulavo 
taip: „Lietuvos TSR gyventojų helmintofauna ir pagrindiniai askaridozės ir 
trichocefaliozės epidemiologijos veiksniai“. Ją 1952 m. sėkmingai apgynė 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto taryboje. S. Biziulevičiaus moks-
linio darbo vadovu buvo instituto, kuriame jis dirbo, direktorius, mikrobi-
ologas imunologas prof. Vytautas Girdzijauskas. 

Tikėtina, kad disertantui buvo svarbu tai, kad jo mokslinių tyrimų va-
dovas kartu ir direktoriauja minėtame institute. Tiesa, S. Biziulevičiaus 
disertacijos rankraštis buvo solidus, todėl negalima teigti, kad aukštas va-
dovo postas ir gerai žinomas jo vardas (nuo 1946 m. V. Girdzijauskas dar 
ir Lietuvos MA narys korespondentas) turėjo kokią nors įtaką arba diser-
tantui buvo lengvinančia aplinkybe. S. Biziulevičius, remdamasis beveik 
ketverių metų tyrimų medžiaga, parengė net 413 puslapių apimties ma-

šinraščio tekstą, gausiai iliustruotą lentelėmis, diagramomis ir žemėlapiais, 
santrauką rusų kalba ir didelį literatūros sąrašą. Po gynimo jo medicinos 
mokslų kandidato disertacija buvo greitai patvirtinta. 

Tapęs medicinos mokslų kandidatu, S. Biziulevičius tęsė helmintologi-
nius tyrimus. Tyrinėjo apvaliąsias kirmėles (Nemathelminthes), kaspinuo-
čius (Cestodes) ir, bene svarbiausia, – būrė pradedančius parazitologus, va-
dovavo jų darbams. Medžiagą, kurią buvo surinkęs rengdamas disertaciją, 
pildė naujais duomenimis ir skelbė mokslines publikacijas, skaitė praneši-
mus. Kaip ir iki gynimo, rašė daug populiarių straipsnių. Periodikoje, ypač 
įvairių rajonų spaudoje, skelbė šviečiamojo pobūdžio straipsnius, kuriuose 
populiariai aiškino apie sanitarinę higieną, patarė, kaip išvengti užsikrėti-
mo parazitiniais kirminais. Skleisdamas medicinines sanitarines žinias, jis 
aptarė ir tokius specifinius klausimus, kaip ligų diagnostika, jų epizotolo-
gija ir profilaktika, kai kurias veterinarinės medicinos temas. 1948–1957 
metais mokslininko iniciatyva maliarijai ir helmintozėms tirti buvo orga-
nizuotos 9 ekspedicijos. Kaip kvalifikuotas medikas bendradarbiavo „Svei-
katos apsaugos“ žurnale, 1956 m. tapo šio žurnalo redaktorių kolegijos na-
riu, redaktoriaus pavaduotoju.

Reikėtų prisiminti ir profesorių Pranciškų Baltrų Šivickį. Žinodami 
pokarinį veterinarinės medicinos kontekstą, galime teigti, kad oficialus 
požiūris į parazitologiją tuo laikotarpiu buvo teigiamas. Nenatūraliai ple-
čiamose ūkių fermose nebuvo nei sąlygų, nei patirties, trūko net pašarų, 
plito ligos. Veterinarijos gydytojai neturėjo parazitologinio pasirengimo. 
Vienas svarbiausių pokario metais egzistavusio Sveikatos apsaugos liaudies 
komisariato oficialiai įvardytų uždavinių – likviduoti karo padarinius, or-
ganizuoti infekcinių ligų profilaktikai sutelktus darbus, atlikti tyrimus, kad 
būtų užkirstas užkrečiamų ligų plitimas. 

Suprantama, tai gana formalus ir abstraktus uždavinys, tačiau, pasibai-
gus karui, įvairių susirgimų gausa, pokario netvarka lėmė, kad sąjunginių 
respublikų biologinės krypties institutuose buvo kuriami ir veikė parazi-
tologijos skyriai. Daugelyje respublikų buvo įkurti ir savo tyrimus plėtojo 
gana šabloniškai vadinami mokslų akademijų zoologijos ir parazitologijos 
institutai (Lietuvoje toks institutas veiklą pradėjo 1959 metais). Sutapo, 
kad 1952 metais, kai S. Biziulevičius tapo medicinos mokslų kandidatu, 
pirmąją parazitologijos laboratoriją Lietuvoje (Baisogaloje) buvo pavesta 
įkurti zoologui profesoriui P. B. Šivickiui.

Beje, P. B. Šivickis ten atsidūrė neatsitiktinai: jis su triukšmu buvo atleis-
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tas iš Vilniaus universiteto profesoriaus pareigų po 1948 metų perversmų 
biologijoje – lysenkinės mičiurininės biologijos išaukštinimo ir genetikos 
pasmerkimo. Ne tik pats genetikos, pavadintos „pseudomokslu“, šalinin-
kas ir garbus profesorius nukentėjo nekaltai, bet tai dar ilgam sustabdė bet 
kokius gilesnius eksperimentinius tyrimus ir jų plėtotę. P. B. Šivickis buvo 
eksperimentinės biologijos sekėjas ir jos palaikytojas, Lietuvos biologijos 
mokslo istorijoje liko jos pirmeiviu, tik gaila, toliau nebeturėjo sąlygų atlik-
ti eksperimentinių tyrimų. Atsiradus užtarėjų, jis kiek intensyviau pradėjo 
dirbti toli nuo universiteto, provincijoje, – Gyvulininkystės mokslinio ty-
rimo stotyje Baisogaloje. Ten 1949 m. jam teko imtis naujų tyrimų parazi-
tologijos srityje. Minėtas parazitologijos mokslo aktualumas lyg ir gelbėjo 
P. B. Šivickį. Vertinant mokslininko kvalifikaciją, 1952 m. liepos mėn. 23 
d. Mokslų akademijos nutarimu jam buvo paskirta koordinuoti respubli-
koje vykdomus sąjunginės problemos „Helmintų fauna ir biologija kaip 
moksliniai žmogaus, žemės ūkio ir verslinių gyvulių helmintozių profilak-
tikos pagrindai“ tyrimus. Formaliai į šios problemos tyrimų lauką pateko 
ir S. Biziulevičiaus atliekami darbai.

Nuo 1956 m. P. B. Šivickis grįžo į Vilnių, dirbo Mokslų akademijos Bi-
ologijos instituto Zoologijos sektoriaus vadovu. 

Nors prof. S. Biziulevičius nebuvo tiesioginiu prof. P. B. Šivickio moki-
niu, jie abu bendravo labai daug, vėliau kelerius metus dirbo tame pačiame 
Zoologijos ir parazitologijos institute Vilniuje (P. B. Šivickis buvo pirmuo-
ju Zoologijos ir parazitologijos instituto direktoriumi). S. Biziulevičius ger-
bė P. B. Šivickį, vertino jo kompetenciją. Bėgant laikui prof. P. B. Šivickis 
(nuo 1956 metų akademikas) išugdė didelį būrį mokinių, sukūrė mokslinę 
mokyklą, kurios didžiąją dalį sudarė mokslininkai – parazitinių bestubu-
rių gyvūnų tyrėjai. Parašė veikalą „Parazitų apibūdinimas“ (Vilnius, 1956), 
kuris 1959 m. buvo įvertintas LTSR respublikine premija. S. Biziulevičius, 
laikydamas prof. P. B. Šivickį garsiu kelių zoologijos krypčių pradininku 
Lietuvoje, ypač parazitologijos specialistu, paskyrė jam savo knygų, parašy-
damas apie tai leidinio pradžioje. Dedikacijose pripažino jį savo mokytoju, 
patarėju. Mokslininkai vaisingai bendradarbiavo iki pat akademiko P. B. 
Šivickio mirties 1968 metais.1982 m. buvo įsteigta Akademiko Pranciškaus 
Šivickio premija už geriausius darbus eksperimentinės zoologijos srityje. 
1991 metais jos laureatu tapo ir prof. S. Biziulevičius.

Kompleksinė laboratorija
1956 metų pavasarį, baigiantis kovui, Mokslų akademijos Biologijos 

institute buvo sukurta Parazitologijos laboratorija, kurią steigiant ji vadin-
ta kompleksine. Jos branduolį sudarė jau minėtos, Baisogaloje P. B. Šivic-
kio įkurtos, Parazitologijos laboratorijos darbuotojai. Be šių parazitologų į 
naująją laboratoriją buvo perkelti Eksperimentinės medicinos institute dir-
bę parazitologai, tarp kurių, kaip rašyta, iki tol darbavosi ir S. Biziulevičius. 
Tad nuo 1956 m. balandžio 14 d. jis pradėjo dirbti vyresniuoju moksliniu 
bendradarbiu naujai įkurtoje laboratorijoje. Šio instituto pavadinimas kei-
tėsi, tačiau jis S. Biziulevičiui liko svarbiausia stotelė, kuriai mokslininkas 
skyrė visus likusius savo gyvenimo dešimtmečius. 

Naujoje darbo vietoje S. Biziulevičiaus veiklos tempas tik paspartėjo. 
Po nuoseklių ir intensyvių tęsiamųjų tyrimų, ekspedicinių išvykų kartu su 
kitais instituto veterinarinės ir medicininės parazitologijos specialistais jis 
galėjo apimti daugiau tiriamųjų objektų. Jautė būtinybę pagausinti tiriamų 
parazitų grupių skaičių, kad galėtų imtis platesnių apibendrinimų. Išsiplė-
tus tyrimų apimtims, mokslininkas lauko darbus tęsė, tačiau daugiau laiko 
teko skirti kameriniams tyrimams laboratorijoje ir labiau jais domėtis.

Svarbiausia jo nagrinėjama tema tapo pačios aktualiausios tuomet Lie-
tuvai parazitų grupės. Nors ypač daug jis dirbo tirdamas trichineliozę, ta-
čiau tolesnis S. Biziulevičiaus mokslinis darbas išskyrė tuo, kad jo akiratyje 
atsirado žmogui ir gyvuliams bendros ligos – antropozooparazitozės. Svar-
biausias tyrėjo dėmesys buvo nukreiptas į finozes, trichineliozę bei geo-
helmintozes (askaridžių sukeliamas ligas) ir biohelmintozes (kaspinuočių 
sukeliamas ligas). Jo tirtieji gyvūnų parazitai, kurie daugiau ar mažiau rizi-
kingi žmogui, skiriasi savo morfologinėmis, biologinėmis savybėmis, todėl 
svarbu buvo išsiaiškinti, kas juos mūsų sąlygomis jungia tarpusavyje, kaip 
jie prisitaiko prie aplinkos. Nuosekliai stebėdamas geohelmintus, tyrėjas 
surinko ir išnagrinėjo nemažai bandinių ne vien iš dirvožemio, bet ir iš 
kitos, deguonies turinčios aplinkos – daržovių, vaisių, vandens ir pan. 

Rodyklės bibliografiniai įrašai akivaizdžiai rodo publikacijų kiekį, skel-
bimo dažnumą, o jų turinys atskleidžia tyrimų specifiką. Labai kruopščių ir 
metodiniu požiūriu itin nuoseklių parazitozių tyrinėjimo pavyzdžiu galėtų 
būti 1961–1964 metai, kai buvo dirbama Trakų ir tuometiniame Kavarsko 
rajonuose. Tiriant šių rajonų gyvenviečių natūralios aplinkos užteršimą as-
karidžių ir plaukagalvių kiaušiniais, iš dešimties sodybų per dvejus metus 
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ne rečiau kaip kartą per mėnesį buvo imami dirvožemio mėginiai. S. Biziu-
levičius paskelbė pirmuosius rezultatus – apie 637 ištirtus mėginius. Tokių 
tyrimų duomenų iki tol Lietuvoje neturėta, tad ir skelbtų žinių apie gyven-
tojų sergamumą geohelmintozėmis literatūroje nebuvo.

Panašiu laikotarpiu buvo aiškintasi ir minėtų helmintų kiaušinių, esan-
čių atmatų duobėse, gyvybingumas. Nustatyta, kad Lietuvos klimato są-
lygomis duobėse šie kiaušiniai išlieka gyvybingi 1,5 metų ir ilgiau. Tiriant 
Lietuvos helmintofauną išaiškinta, kad dirvožemio mėginiai, paimti iš 
kiemų ir daržų viensėdžiuose bei senų kaimų vietovėse (1955–1962 m.), 
palyginus su mėginiais, paimtais gyvenvietėse, buvo užteršti dažniau ir in-
tensyviau. Išaiškinta Lietuvos gyventojų užsikrėtimo askaridėmis sezono 
trukmė. S. Biziulevičius paskelbė darbų su J. Levinu, kuris nustatė, kad as-
karidozė apsunkina kitų infekcijų eigą. 

Atliktieji tyrimai bei paskelbtieji jų rezultatai atskleidė svarbią tokio 
mokslinio darbo praktinę reikšmę. Jie buvo reikšmingi gerinant gyventojų 
sveikatingumą, propaguojant sanitarijos bei higienos svarbą, kartu maži-
nant gyventojų sirgimą helmintozėmis, kai kurias jų likviduojant.

Atliktas tam laikotarpiui savitas tyrimas, kai buvo stebimas askaridžių 
ir plaukagalvių kiaušinių atsparumas įvairioms cheminėms medžiagoms, 
tarp jų benzinui, žibalui, registruojamas temperatūros ir santykinės oro 
drėgmės poveikis, be to, buvo atliktas patalpų grindų helmintoovoskopinis 
tyrimas. Įdomu, kad S. Biziulevičiaus prieš daugelį metų paskelbti duome-
nys prisimenami ir dabar, cituojami ir šiuo metu jie siejasi su dabartinėmis 
aktualijomis. Pasirodo, minėtieji rezultatai yra aktualūs tiems mūsų dienų 
aplinkos stebėsenos specialistams, kurie stebi taršos poveikį gyvajai ir ne-
gyvajai aplinkai, ypač tiems, kurie susiduria su dirvožemio užteršimu naf-
tos produktais bei kitomis cheminėmis medžiagomis ir jų įtaka dirvožemių 
smulkiajai faunai. Natūralu, kad jie gali remtis S. Biziulevičiaus atliktais su 
dirvos terpe susijusių bestuburių tyrimais. Iš praktikų lauko helmintozės 
neišnyko, pavienių duomenų apie jas galima aptikti ir iki 2010 m.

S. Biziulevičiaus tyrimų raidą ir eiliškumą matome peržvelgę bibliogra-
fijoje pateiktus įrašus apie paskelbtus mokslinius straipsnius, dalyvavimą 
mokslo renginiuose ir juose skaitytus pranešimus, publikacijas su moki-
niais ir bendraautoriais bei išleistus leidinius.

Nuo 1959 m. Biologijos instituto bazėje buvo sukurti du institutai: Lie-
tuvos MA Zoologijos ir parazitologijos ir Lietuvos MA Botanikos. 1961 m. 
Zoologijos ir parazitologijos institutas išleido pirmąją S. Biziulevičiaus 

mokslinę monografiją „Pagrindinės žmogaus helmintozės ir kova su jo-
mis“. Antrasis leidinys (kartu su helmintologu Juliumi Kazlausku) „Hel-
mintozės, bendros žmogui ir gyvuliams“ buvo išleistas 1965 metais.

Daktaro disertacija
Prabėgus 14 metų po apgintos pirmosios medicinos mokslų kandidato 

disertacijos, 1966 m. S. Biziulevičius baigė rašyti daktarinę (dabar habili-
tuoto daktaro) disertaciją „Biologiniai askaridozės ir trichocefaliozės papli-
timo veiksniai bei svarbiausių geohelmintozių, teniidozių ir difilobotriozės 
likvidavimo Lietuvoje pagrindai“ ir tais pačiais metais sėkmingai ją apgynė 
Kauno medicinos institute. Jos, kaip ir pirmosios disertacijos, ryškiausias 
bruožas – įspūdinga apimtis. Rengdamas disertacijos mašinraštį, autorius 
negailėjo laiko ir įdėjo daug triūso, pasistengdamas nagrinėjamu klausimu 
pateikti kuo išsamesnę tada mokslui žinomų žinių apžvalgą (jo panaudotos 
literatūros sąraše net 1800 pavadinimų). Tekstas iliustruotas diagramomis, 
lentelėmis, ligų sukėlėjų paplitimo žemėlapiais. Disertaciją sudaro dvi dalys, 
kurių bendra apimtis 1151 puslapis. Tai rodo, koks solidus buvo šis mokslo 
darbas. S. Biziulevičiaus antrosios disertacijos konsultantu buvo garsus, pa-
saulyje pripažintas maskvietis helmintologas akad. Konstantinas Skriabinas. 

Daktaro disertacijos autorius, ištyręs Lietuvos gyventojų helmintų fau-
ną, nurodė nustatytųjų parazitų rūšių paplitimą įvairiuose Lietuvos regio-
nuose, helmintų rūšių struktūros priklausomybę nuo žmonių amžiaus, jų 
gyvenamosios vietos, profesijos, kitų faktorių. Jis aprašė dirvožemio už-
terštumo helmintų kiaušiniais priklausomybę nuo dirvožemio tipo, metų 
laiko, klimatinių sąlygų, parazitų kiaušinių brendimo trukmę gamtoje ir la-
boratorinėmis sąlygomis. Daug dėmesio skyrė išsamiai įvairių helmintozių 
profilaktikos ir gydymo būdų analizei. Ši S. Biziulevičiaus disertacija liko 
reikšmingu įnašu į Lietuvos helmintologijos mokslą ir praktiką.

Intensyviai S. Biziulevičius dirbo ir vėliau. Nuo 1966 m. pasirodė publi-
kacijų apie įvairių kitų grupių helmintus, jų rūšinę sudėtį, paplitimą, taip 
pat tyrimų duomenų apie helmintozių patologiją. Su pranešimais dalyvavo 
keliuose Lenkijos mokslo renginiuose. 1969 m. išleista vienuolika S. Biziu-
levičiaus publikacijų – tai rekordinis per vienerius metus paskelbtų parazi-
tologinių tyrinėtojo darbų skaičius. Reikia įvertinti tai, kad S. Biziulevičius 
Lietuvoje praturtino biomedicinos diagnostikos arba ligų pažinimo ir nu-
statymo mokslą.
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Nors S. Biziulevičius buvo nuoseklaus darbo atstovas, jis, kaip moksli-
ninkas, neatsiskyrė, neužsidarė tik laboratorijoje (ypač antruoju savo tyri-
mų periodu), tačiau aktyviai bendradarbiavo su daugeliu kitų sričių moks-
lininkų – žemės ūkio, veterinarijos, zootechnikos, palaikė ryšius su tų šakų 
praktikais (tuo metu juos vadino gamybininkais) iš Sveikatos apsaugos, 
Žemės ūkio ministerijų. Su jais paskelbė bendrų publikacijų. Mokslininkas 
stiprino instituto ir rajonų veterinarijos gydytojų ryšius, vadinasi, tyrėjas 
dirbo mokslo ir praktikos santarvei. 

Sudarytoji tyrimų vadovo ir tiriamųjų darbų organizatoriaus S. Biziule-
vičiaus bibliografija rodo, kad jis nesitenkino vien tyrimų skelbimu moks-
linių straipsnių ar tezių pavidalu, bet stengėsi apibendrinti savo tyrimų 
duomenis, sukauptus per kelerius metus ar ilgesnį laikotarpį ir parengti 
monografinius leidinius.

Protozoologijos laboratorija 
Nuo 1969 m. pabaigos Zoologijos ir parazitologijos institute Parazitologi-

jos laboratorijoje vykdytus darbus tęsė šios laboratorijos bazėje sukurtos dvi 
savarankiškos laboratorijos: Helmintologijos ir Protozoologijos. Pastarosios 
vadovu buvo patvirtintas S. Biziulevičius (iki dabar laboratorija kelis kartus 
pakeitė pavadinimus ir šiuo metu ji vadinasi P. B. Šivickio parazitologijos 
laboratorija). Pirmiausia nuo helmintologų atsiskyrė jo suburta darbuoto-
jų grupė, dirbusi su pirmuonimis (protistais) – smulkiausiais vienaląsčiais 
organizmais, sukeliančiais žmonių susirgimus. Kartu su juo į įsteigtą labora-
toriją perėjo ir dalis mokslo darbuotojų, tyrusių endoparazitus. Išryškėjo kai 
kurios naujos svarbios ir perspektyvios parazitologijos tyrimų kryptys. 

Parazitocenozių, bendrų žmogui ir gyvuliams, tyrimas – buvo viena iš 
tokių krypčių. Protozoologijos laboratorijos įsteigimas buvo reikšmingas ir 
tuo, kad tai buvo pirmoji laboratorija Lietuvoje, skirta patiems smulkiau-
siems organizmams tirti, tada dar net nebuvo tiksliai įvardyta, kaip šiuos 
vienaląsčius vadinti, jie neturėjo nusistovėjusio ir visuotinai pripažinto pa-
vadinimo. Zoologijos ir parazitologijos institutas Vilniuje tapo šių tyrimų 
Lietuvoje pradininku. Tuo metu jame įkurta laboratorija buvo svarbiausias 
Lietuvoje padalinys, atliekantis bendrus ir taikomuosius protozoologijos 
tyrimus. Tyrimų profilis buvo gana platus, orientuotas į medicininę ir ve-
terinarinę protozoologiją, tiriančią žmogaus, gyvulių ir paukščių paraziti-
nius pirmuonis, jų gamtinių židinių pobūdį. 

Žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ korespondentams paprašius pagrin-
dinių žinių apie naują laboratoriją, jos vadovas pranešė: „Protozoologija – 
tai intensyviai besivystanti biologijos mokslų šaka. Jos uždavinys – tirti 
vienaląsčius organizmus, kurie turi ypač didelę reikšmę žmogaus, gyvūnų 
ir augalų susirgimams. Daugybė bendrų žmogui ir gyvūnams pirmuonių 
sukelia sunkias užkrečiamas ligas... Naujoji laboratorija tyrinės žmogaus, 
naminių ir laukinių gyvūnų organizmuose gyvenančių pirmuonių papli-
timą, jų sukeliamas ligas ir ypač bendrų žmogui ir gyvūnams parazitinių 
ligų sukėlėjų apykaitą gamtoje.“ Tai buvo paskelbta 1970 m. pirmame šio 
žurnalo numeryje, „Mokslo ir technikos naujienų“ skyrelyje.

Suprantama, vadovavimas naujai laboratorijai nebuvo lengvas įsiparei-
gojimas S. Biziulevičiui. Tačiau jis kartu su savo padalinio darbuotojais ir 
toliau tęsdamas jau atliekamus tyrimus palaipsniui išplėtė savo mokslinius 
interesus, ėmė nagrinėti ir kitus, dar netirtus parazitinius organizmus. Tie-
sa, nedaug tirti vienaląsčius S. Biziulevičiui teko dar 1948 metais, kai jis na-
grinėjo maliarijos pernešėjus, tačiau tas laikotarpis buvo trumpas. Vėliau 
jis darbavosi helmintozių klausimais, o protozojų tyrimus palaipsniui gili-
no kiti jo vadovaujamo padalinio bendradarbiai. Laboratorijoje susiforma-
vo trys darbinės grupės, kurias sudarė medicinos ir veterinarijos gydytojai 
bei biologai. 

Trichineliozės tyrimų grupė laboratorijoje buvo bene gausiausia (va-
dovas S. Biziulevičius). Nors tyrimai trichineliozės klausimais buvo pra-
dėti dar iki S. Biziulevičiaus laboratorijos įkūrimo, šios srities darbų labai 
pagausėjo. Tai buvo aktualu mokslo bei praktikos požiūriu. Ligos sukė-
lėjai yra Trichinella genties apvaliųjų kirmėlių grupė. Žmonės užsikrečia 
nuo kiaulių, šernų mėsos, infekuotos trichinelių lervomis. Ir dabar galima 
išgirsti apie asmenis, susirgusius šia liga, paskaitome apie tokius atvejus, 
nors ir nedažnus, sekame pasvarstymus apie būdus, kaip to išvengti. 

S. Biziulevičiaus laboratorijoje trichineliozės tyrimų darbams buvo rim-
tai pasirengta. Buvo numatytos sąlygos ir priemonės ekspedicinėms išvy-
koms, po to ir tinkamam darbui laboratorinėmis sąlygomis. Su bendra-
darbiais jis atliko išsamius trichineliozės židinių tyrimus, buvo lokalizuoti 
sinantropiniai ir gamtiniai židiniai. Galimybė tai padaryti atsirado tada, 
kai beveik visuose respublikos rajonuose trichineliozės atžvilgiu buvo iš-
tirta beveik 20 tūkstančių gyvūnų, išaiškintas susirgimų sukėlėjų paplitimo 
tinklas. Buvo atkreiptas dėmesys į ligos sukėlėjų pernešėjus ir būtinybę nu-
statyti ligų plitimo kelius.



28  # #  29

Laboratorinėmis sąlygomis tirta trichinelų biologinės savybės, jų sąveika 
su šeimininko organizmu. Padaryta pažanga, kai buvo pradėti taikyti nauji 
trichineliozės diagnostikos ir profilaktikos metodai. Kurti nauji serologinių 
reakcijų, imunodiagnostikos būdai ankstyvesniam ligos pažinimui. Vienas 
iš tikslų buvo padidinti šeimininko organizmo atsparumą patogeniniams 
agentams. Parengtus tobulesnius imunodiagnostinius metodus buvo gali-
ma pritaikyti medicinos praktikoje. Sėkmingai rengtos konkrečios priemo-
nės, kad būtų užkirsti keliai gamtinių židinių invazijų sukėlėjams patekti į 
gyvulininkystės patalpas ir, ypač svarbu, – į žmogaus gyvenamąją aplinką. 
Nuo 1969 metų paskelbta daug tyrimų rezultatų, skaityti pranešimai moks-
lo renginiuose. Kai kurie svarbūs darbo rezultatai buvo apibendrinti S. Bi-
ziulevičiaus vadovautoje disertacijoje, kurią po aspirantūros 1970 metais 
apgynė Birutė Šimkūnienė. S. Biziulevičius su sveikatos apsaugos sistemos 
darbuotojais parašė straipsnių trichineliozės tyrimų tema, keliolika straips-
nių paskelbė su laboratorijos darbuotoja Jaunute Senutaite, tyrinėjusia bio-
cheminius pakitimus sergant trichinelioze.

Biziulevičius ilgai tyrinėjo įvairius trichineliozės aspektus, ypač taiko-
muosius. Susistemintus darbo rezultatus ir išvadas, susijusias su veterina-
rine praktika, 1988 metais jis paskelbė monografijoje „Trichineliozė“, iš-
leistoje kartu su ilgamečiu Žemės ūkio ministerijos Veterinarijos valdybos 
vadovu Adolfu Burakausku, daug rašiusiu apie veterinarines sanitarines 
priemones kovai su gyvulių ligomis. 

Žarnyno pirmuonių tyrimų grupė Protozoologijos laboratorijoje (va-
dovė T. Arnastauskienė) tęsė naminių gyvulių ir laukinių gyvūnų kokcidijų 
faunos tyrimus, jų paplitimą skirtingose Lietuvos gamtinėse geografinėse 
zonose, sukeliamus susirgimus. Buvo ištirti kai kurie biologiniai šių pir-
muonių ypatumai ir organizmui daroma žala. Tiriant gyvūnų – daugelio 
ligų sukėlėjų platintojų – kokcidijas, buvo aptikta ir aprašyta mokslui nau-
jų rūšių. Nustatytas paplitimo sezoniškumas, o biologinės ypatybės aiškin-
tos ir eksperimentinėmis sąlygomis. 

Nauji šios tyrimų grupės darbai – tai sarkosporidijų tyrimai. Šie sarko-
cistozės ligų sukėlėjai buvo visai netirti, gilinantis net aprašyta mokslui nau-
jų taksonų (T. Arnastauskienė ir kt.). Reikšmingų mokslui rezultatų gauta 
atlikus morfologinius ir citocheminius sarkosporidijų tyrimus. Rezultatus 
apibendrinus, pasirodė tyrėjos kartu su laboratorijos vadovu parengtas ir 
1975 m. „Mokslo“ leidyklos išleistas leidinys „Žmogaus, gyvulių ir paukš-
čių pirmuonių sukeliamų ligų diagnostika“. Tai buvo pirmasis Lietuvoje 

mokslinis teorinio bei praktinio pobūdžio monografinis darbas, skirtas su-
dėtingų vienaląsčių organizmų rūšims, paplitimui ir reikšmei įvertinti. 

Toksoplazmozės tyrimų grupė (vadovė L. Gaidamavičienė) atliko tok-
soplazmų paplitimo, jų gamtinių židinių tyrimus, sutelkė dėmesį į efekty-
vesnių toksoplazmozės diagnostikos metodų bei profilaktikos būdų paiešką. 
Nuoseklūs klinikiniai tyrimai padėjo išaiškinti nervų sistemos pažeidimus 
sergant toksoplazmoze. Buvo išskirti svarbiausi neurotoksoplazmozės dia-
gnostikos kriterijai. Pradėti ir nauji vaikų toksoplazmozės tyrimai, aprašyti 
svarbiausi požymiai ligos diagnozavimui. Laboratorijos darbuotojai – spe-
cifinių susirgimų specialistai – tapo didžiųjų Vilniaus klinikų medicinos 
personalo konsultantais, seminarų medicinos personalui organizatoriais. 

Laboratorijos vadovas S. Biziulevičius buvo dalies protozoologų moks-
linių darbų bendraautoriu. Trys jo aspirantai apgynė disertacijas protozo-
ologijos tema. Toksoplazmozės tema buvo išleisti leidiniai „Vaikų tokso-
plazmozė“ (Vilnius, 1990), „Žmonių toksoplazmozė“ (Vilnius, 1995). Juo-
se sukaupti nauji duomenys Lietuvos sąlygomis.  

Trumpai apibendrinant Protozoologijos laboratorijos veiklą, galima 
teigti, kad vadovaujant prof. S. Biziulevičiui buvo atlikti protistų rūšių, jų 
sistematikos, ekologijos, patogeniškumo tyrimai. Pirmiausia buvo išaiš-
kinta iki tol Lietuvoje netirta šių ligų sukėlėjų fauna, biologinės savybės. 
Gauta naujų fundamentalių ir kartu reikšmingų, su taikomąja veterinari-
ne medicina susijusių, mokslo ir mokslo praktinių rezultatų. Laboratorijos 
darbuotojai ištyrė Lietuvos naminių ir laukinių gyvūnų kokcidiozes bei 
atliko daugelio kitų susirgimų: trichineliozės, liambliozės, trichomonozės, 
balantidiozės, sarkocistozės, toksoplazmozės, mikrosporidiozės gamtinių, 
taikomųjų ir eksperimentinių bandymų. 

Žinoma, ne visi čia buvo aptarti ar net paminėti, tačiau tvirtai galima 
teigti, kad S. Biziulevičiaus išugdytoje laboratorijoje buvo padėti pirmuo-
nių mokslinių tyrimų pagrindai, išugdytas gražus tyrėjų būrys. 

Protistų ekologijos laboratorijoje tyrimai dalyvaujant S. Biziulevičiui 
buvo atliekami 1998–2003 m. Kaip minėta, S. Biziulevičius buvo pirmuoju 
Protozoologijos laboratorijos vadovu. Vėliau šio padalinio vairą perėmė 
profesoriaus mokinys, nuo 1996 m. habil. dr. Gediminas Valkiūnas. Protis-
tų ekologijos laboratorijai jis vadovavo 1988–2003 m. Naujas vadovas, rė-
męsis jau atliktu S. Biziulevičiaus mokinių darbu bei savo patirtimi, ėmėsi 
platesnių ir itin gilių gausaus gentimis ir rūšimis Hemosporidia būrio krau-
jo parazitų tyrimų. Tai buvo kokybinis pirmuonių, pasklidusių iš Lietuvos, 
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tyrimų etapas. Prasidėjo naujų, iki tol nežinotų mokslui, protistų rūšių ap-
rašymai. Laboratorijoje buvo parengtas jau europiniu mastu reikšmingas ir 
didelės protistologijos mokslui vertės veikalas „Paukščių hemosporidijos“ 
(Vilnius, 1997). Tai buvo puikus sukurtos originalios tyrimų krypties – 
migruojančių paukščių kraujo parazitinių pirmuonių ekologinio vaidmens 
nagrinėjimo rezultatas. Vadovavimą laboratorijai perėmusio jauno moks-
lininko G. Valkiūno sumanumo ir pastangų dėka mažiau nei per dešim-
tmetį laboratorijos mokslo rezultatai išplito už Lietuvos sienų, tapo gerai 
žinomais ir aukštai vertinamais tarptautiniu mastu. Intensyviai vykdant 
fundamentinius tyrimus, paremtus eksperimentinio pobūdžio darbais, 
institutas gali tik didžiuotis, kad darbai plačiai žinomi išlieka ir toliau.  

Apie parazitologiją prof. S. Biziulevičius yra taip pasakęs: „Ir, žinote, 
džiaugiuosi, kad man buvo lemta dirbti šį darbą, kad šį tą padariau, įnešiau 
tam tikrą indėlį į medicinos mokslą, parazitologiją.“ Šiuos jau istorinius, 
mokslo istorikų cituojamus žodžius profesorius ištarė prabėgus daugiau 
kaip 40-iai metų nuo tada, kai į ją teko pasukti nuo tik ką pradėtos tirti jam 
artimos mokslo istorijos.

Mokslo istorijos entuziastas

Prof. Stasys Biziulevičius buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos 
mokslotyrininkų draugijos narių, pareigingas ir stropus žur-
nalo „Mokslotyra“ autorius, mielai talkinęs redakcinės ko-
legijos darbe, niekada neatsisakydavęs recenzuoti mokslinių 
straipsnių iš mokslo istorijos ir mokslotyros sričių, jauniems 
mokslininkams mielai patardavęs ir paremdavęs jų siekius.

Ona Voverienė1

Rašydami apie intensyvius ir rezultatyvius prof. S. Biziulevičiaus para-
zitologinius tyrimus, niekur neįterpėme ir neminėjome jo antrojo, labai 
reikšmingo ir itin plataus tyrimų baro – mokslo istorijos. Galima sakyti, 
kad ji yra ir neišsemtas kūrybinis procesas. S. Biziulevičius nuo jaunystės 
buvo mokslo istorijos entuziastas ir savo svajonės neatsisakė. O šio tyrė-
jo išskirtinis bruožas yra tai, kad nors ir turėdamas daugybę zoologinių 
parazitologinių tiriamųjų klausimų, laboratorijos užduočių bei įvairiausių 
visuomeninių įpareigojimų, jis daugelį metų lygiagrečiai (tam skirdamas ir 
laisvalaikio valandas, ir savaitgalius) profesionaliai darbavosi savo profesi-
jos mokslo istorijos lauke. 

Dabar pagrįstai galima teigti, kad iš didžiulio Lietuvos tyrimo institu-
tuose dirbusių bei dėsčiusių biologų būrio, parazitologas ir mokslo istori-
kas prof. S. Biziulevičius vienintelis tiek daug nuveikė Lietuvos zoologijos 
ir medicinos mokslo istorijos srityje. Lietuvos medikų, zoologų bendruo-
menės pripažįsta prof. S. Biziulevičių buvus vienu iškiliausių šių mokslo 
sričių autoritetu. Surinkęs ir paskelbęs daugybę žinių apie Lietuvos mokslo 
praeitį, jis savo jaunystės siekį – tapti istoriku – įvykdė su kaupu.

Kaip minėta, prof. S. Biziulevičius tapo autoritetingu, daug pasiekusiu pa-
razitologu, ir jau istorinėje plotmėje vien tik parazitologijos laimėjimai jam ne-
kėlė kokių nors užmaršties pavojų. Tačiau profesoriaus kaip mokslo istoriko 
veikla tarp gausios mokslo bendruomenės narių lėmė didesnį žinomumą, su-
stiprino pagarbą jo asmeniui. Nenorime nuvertinti botanikos, medicinos, kitų 
artimų sričių tyrėjų, pajėgiai gvildenusių savo šakų istorinę praeitį ar tolesnę jų 
plėtotę, tačiau suregistruoti ir šio leidinio bibliografijoje pirmą kartą pateikti 
S. Biziulevičiaus mokslo istorijos darbai – knygos, straipsniai, rengti mokslo 
1 Voverienė, Ona. Mokslotyra: monografija. Vilnius: „Diemedžio“ leidykla, 2013, p. 171.
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istorijai pašvęsti renginiai, gausybė skaitytų pranešimų juose ir aktyvus visuo-
menės supažindinimas su pačios praeitį tyrinėjančios srities reikšmingumu, 
rodo, kad tiek daug iš šio garbaus mokslininko pareikalavusi veiklos sritis yra 
verta atskiro, išsamaus aptarimo, jos analizės ir mokslinio įvertinimo. 

Šiame straipsnyje tik labai fragmentiškai apžvelgsime kai kuriuos jo 
zoologijos ir medicinos mokslo istorijos klausimus. S. Biziulevičiaus, kaip 
mokslo istoriko, palikimas nusipelno vien tik šios srities temoms skirtos 
studijos, kuri lieka svarbiu uždaviniu ateities tyrėjams, juolab, kad medžia-
gos sisteminimas, mokslinis tyrimas ir viešinimas bus galimi panaudojus 
tai, kas paskelbta ir, svarbiausia, kas praktiškai dar netyrinėta ir saugoma 
jo personaliniame fonde (F343) Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Rankraščių skyriuje bei tai, kas išlikę kitur.

Medicinos, iš dalies ir zoologijos mokslo istorija S. Biziulevičius pradė-
jo domėtis palyginti anksti. Dar tebestudijuojant mediciną penktame kur-
se, jam buvo leista įsidarbinti jaunesniuoju mokslo darbuotoju Lietuvos 
mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos institute. Tiesa, pastebė-
jęs studento polinkį istorijai, minėto instituto direktorius prof. V. Girdzi-
jauskas norėjo priimti į darbą, bet privalėjo gauti MA prezidento Juozo 
Matulio sutikimą. Instituto direktorius tokį pritarimą gavo ir būsimajam 
universiteto absolventui pasiūlė imtis medicinos mokslo istorijos tyrimų. 
Įdomu, kad vienas iš instituto direktoriaus tolimesnių tikslų buvo pradėti 
kurti Lietuvos medicinos istorijos muziejų. 

Tačiau greitai pastebėta, kad to meto aplinkybės buvo visai nepalankios 
istoriniams darbams. Kaip yra kalbėjęs profesorius, sovietiniais metais is-
torija buvo labai ideologizuota, tad ir mokslo istorija negalėjo būti pagei-
daujama. Susidarius tokioms sąlygoms, S. Biziulevičius tik šį tą nuveikė 
mokslo istorijos srityje, nes, nepriklausomai nuo jo norų, teko keisti darbo 
kryptį, gilintis į aptartąją parazitologijos sritį. Taigi visi tolimesnieji istori-
niai tyrinėjimai ir, apskritai, mokslo istoriko veikla liko tik šalia pagrindi-
nės krypties, tačiau gretindamas veiklas jis pasiekė įspūdingų laimėjimų.

S. Biziulevičius nesureikšmino savo veiklos, jis buvo labai užsispyręs 
dėl mokslo istorijos. Todėl malonu pacituoti vieną ištrauką iš profesoriaus 
straipsnio „Skatino tirti biologijos istoriją“, kuris buvo paskelbtas 1999 m. 
botaniko prof. Povilo Snarskio (1889–1969) 110-ojo jubiliejaus proga. 
Straipsnyje S. Biziulevičius nurodė, kad jie artimiau susipažino karo ne-
gandų metu, per paskaitas jį žavėjo P. Snarskio Lietuvos biologijos istori-
jos žinios, o dėstytojas, sužinojęs, kad S. Biziulevičius dirba medicinos ir 

zoologijos srityse, skatino imtis jų istorijos. S. Biziulevičius rašė: „Ir jei iki 
šiol šį tą padariau biologijos istorijos Lietuvoje klausimu, tai daugiausia dėl 
profesoriaus Povilo Snarskio raginimų. Ačiū Jam.“

S. Biziulevičius tyrė Lietuvos sveikatos apsaugos raidą, zoologijos istori-
ją, dirbdamas Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus universiteto fonduose 
ir rankraštynuose aprašė ten saugomų dokumentų turinį. Pirmoji rimta 
ir solidi paraiška mokslo istorijos tema buvo mokslinė publikacija „Me-
dicinos mokslo Lietuvoje iki XX amžiaus pradžios apžvalga“, pasirodžiusi 
1955 m. Domėjosi gamtos mokslų dėstymu senajame Vilniaus universitete 
ir LDK Vyriausioje mokykloje. Išnagrinėjęs dėstytojų ir profesorių paskai-
tų užrašus, kitą rankraštinį palikimą, paskelbė duomenis apie juos – apie 
tai, kas reikšminga jų gyvenimo ir mokslinės veiklos pažinimui.

Galima teigti, kad pirmą kartą jo gvildentos temos apie praeitų amžių 
klinikinę mediciną, medicinos disciplinų dėstymą, įvairias institucijas Vil-
niuje išsaugojo aktualumą ir iki šiol. Pavyzdžiui, S. Biziulevičius paskelbė 
visuotinai svarbią nuostatą, kad universitetinių klinikų atidarymas Vilniu-
je XIX a. pradžioje tuometinės Europos mastu buvo pakankamai naujas 
reiškinys, nes dauguma to meto Europos universitetų savų klinikų dar ne-
turėjo. S. Biziulevičius pateikė medžiagos apie studentų mokymo klinikose 
ypatumus, klinikų ambulatorijų veiklos apimtis, nagrinėjo Vilniaus Medi-
cinos ir chirurgijos akademijos laikotarpį. XX a. devintajame dešimtmety-
je jis išspausdino keletą straipsnių Vilniaus ligoninių genezės klausimais. 
Universiteto klinikų raidos momentai buvo aprašyti įvairiuose šaltiniuose, 
tarp jų – „Vilniaus medicinos istorijos almanache“. 

Būdamas ne tik mediku, bet ir istoriku, jis gerai suprato, kad, norint pa-
žinti sveikatos apsaugos, medicinos raidą ir norint ją objektyviai įvertinti, 
būtina pasinaudoti įvairių Lietuvos įstaigų, mokslinių bibliotekų archyvi-
niais šaltiniais. 1958 m. rašytame straipsnyje nurodė, kad apie juos mažai 
žinoma, retai kas juos tvarkė ir skelbė. Jis analizavo Lietuvos MA, Vilniaus 
universiteto bibliotekų rankraščių fondus, nagrinėjo jų turinį, pateikė ver-
tingos faktografinės medžiagos kitiems tyrėjams. Paskelbė duomenų apie 
dėstytojus, profesorius, jų paskaitų užrašus, asmeninius archyvus. Sukaupė 
daug svarbios mokslinės informacijos apie šaltinius, kurie padėtų nagrinėti 
Lietuvos medicinos istoriją. Istorines žinias apie gydymo pagalbą, farma-
cijos istoriją, sanitarijos reikalus Vilniuje ir Lietuvoje skelbė straipsniuose, 
po kelerių metų apibendrinta vertinga mokslinė informacija sugulė į knygą 
„Evoliucinė mintis senajame Vilniaus universitete“ (Vilnius, 1991). 
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Su juo dirbę ir bendravę kolegos matė, kad darbus skelbia savo sritį išma-
nantis autorius, besiremiantis pirminiais šaltiniais ir galintis tyrėjui pateikti 
svarbias mokslo istorijai interpretacijas. Derėtų priminti, kad rašiniuose, skir-
tuose S. Biziulevičiui jo jubiliejų progomis, minėta, kad dar universitete žy-
mių istorikų paskaitose įgytos žinios vėliau pravertė gilinantis į medicinos ir 
zoologijos istoriją. Tai rodo, kad S. Biziulevičiui studijuojant, jo įgyta istoriko 
kvalifikacija pasiliko svarbia išsiugdytiems gebėjimams tapti geru mokslo isto-
riku. Neatsitiktinai S. Biziulevičius buvo išrinktas į daugelį komisijų ir draugi-
jų, susijusių su mokslo istorija. 1955–1985 m. jis – Baltijos respublikų Mokslo 
istorijos komisijos, įkurtos garsaus mokslo istoriko akad. Pauliaus Slavėno, su 
kuriuo aktyviai bendravo, narys, o 1980–1985 m. šios komisijos pirmininko 
pavaduotojas. 1962–1980 m. jis buvo Lietuvos mokslų akademijos Gamtos 
ir technikos mokslų istorijos komisijos, o 1980–1990 m. – Istorijos instituto 
probleminės tarybos „Mokslo ir technikos istorija“ nariu. Mokslininkas skelbė 
straipsnius mokslo istorijos klausimais enciklopedijose, dirbo redkolegijose. 
Kaip minėta, 1967–1970 m. Vilniaus universitete dėstė medicinos istoriją.

S. Biziulevičius su kitais parašė akademinę ,,Vilniaus universiteto isto-
riją“ (Vilnius, 1976–1977, 2 t), už kurią 1981 m. buvo paskirta Lietuvos 
valstybinė premija, jis yra ir ,,Medicinos terminų žodyno“ (Vilnius, 1980) 
bendraautoris. 1992 m. jis išleido išsamią pasaulinės zoologijos istorijos 
knygą lietuvių kalba ,,Zoologijos istorijos bruožai“. Galiausiai minėtinas 
stambiausias prof. S. Biziulevičiaus veikalas (gal ne visai susistemintas, 
deja, tai buvo paskutinis jo kūrinys) – knygų serijos ,,Lietuvos mokslas“ 
monografija ,,Lietuvos zoologijos istorijos bruožai“ (Vilnius, 1999, 1117 
p.). Profesorius rengė ir kitą reikšmingą monografiją ,,Lietuvos medikai – 
tautinio atgimimo žadintojai ir ugdytojai“, tačiau darbas liko nebaigtas.

1990 m. vadovaujant S. Biziulevičiui, vėliau dalyvaujant gynimo komi-
tetuose, buvo apgintos keturios mokslo istorikų disertacijos. Didžiulis bei 
labai reikšmingas jo nuopelnas – tai pastangos iki gyvenimo pabaigos, jog 
Lietuvoje klestėtų mokslo istorija. Daug kam imponavo nuosekli veikla, 
pasirodantieji nauji tyrimai, išgirsti iš užmaršties prikelti istorinių asme-
nybių vardai. Daugelį asmenų užsiimti mokslo istoriniais tyrimais jis pa-
skatino tiesioginiu savo pavyzdžiu – publikacijomis, dalyvavimu mokslo 
istorikų renginiuose, draugijose. 

S. Biziulevičių, kaip mokslo istoriką, palankiai vertino Lietuvos medi-
kai. Jis pažinojo visus daugiau ar mažiau besidominčius medicinos mokslo 
istorija. Nors nuo 2000 m. aktyviai nebesidarbavo, bet pokalbiuose visus 

prisimindavo. Tam tikru medikų lūkesčių pateisinimu buvo jo rengtoji mi-
nėta apybraiža „Lietuviai medikai – tautinio atgimimo žadintojai“, kurios 
dalį spaudai parengė Aurimas Andriušis, vienas iš profesoriaus pasekėjų, 
ir paskelbė „Vilniaus medicinos istorijos almanache“ (Vilnius, 2006, t. 2) 
jau po apybraižos autoriaus mirties. Visgi šiame kontekste verta prisiminti 
reikšmingą biografijų sudarytojo prof. S. Biziulevičiaus nuostatą, nusakan-
čią pagarbą praeičiai, visuomenei mažai žinomų veikėjų atminimui; jis rašė: 
„Su didele pagarba prisimename medicinos darbuotojus – lietuvių tautinio 
atgimimo žadintojus ir ugdytojus. Lietuva lieka dėkinga jiems, dirbusiems 
visos Tautos labui, už jų darbą nepriklausomybei atgauti, lietuviškumui 
ugdyti, krašto kultūrai ir sveikatingumui kelti.“ 

Reiktų paminėti, kad liko nedidelių nepaskelbtų jo publikacijų, kurių pa-
vadinimus profesorius pasižymėjo, kai siuntė į periodinių leidinių redakci-
jas, tačiau išspausdintų jų aptikti nepavyko. Liko profesoriaus trys nuorodos, 
kad jis dalyvavo disertacijų gynimuose Rusijos federacijoje. Neaptikus diser-
tacijų autoreferatų Lietuvos bibliotekose, tai palikta išsiaiškinti ateityje. 

Liko nepaskelbtas, bet profesoriaus bene labiausiai vertintas monogra-
fijos „Medicinos istorijos Lietuvoje bruožai“ rankraštis, neišleista kartu su 
Gražina Koviene parašyta knyga „Liambliozė“ (246 lapų apimties tekstas 
saugomas LMA Vrublevskių bibliotekos Ekologijos instituto padalinyje).

Nuveiktų darbų išliekamąją vertę patvirtina ir išlikę rankraščiai. Atei-
čiai lieka S. Biziulevičiaus rankraštinio fondo panauda, kurį jis pats pradėjo 
formuoti Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Į jį pateko 
įvairi darbinė medžiaga, susijusi su pareigomis Zoologijos ir parazitolo-
gijos institute, dalis rengtų publikacijoms rankraščių zoologijos, mokslo 
istorijos temomis, daug susirašinėjimų medžiagos – laiškai, darbo turinio 
atvirukai, sveikinimai, kita korespondencija. Profesoriaus dukra Živilė Jo-
lanta po mokslininko mirties archyvą papildė tekstais medicinos mokslų 
istorijos tema, vertingais profesoriaus skaitytų paskaitų konspektais. Ji su-
grupavo saugojimui skirtų bibliografinių kortelių rinkinius, tėvo kauptų 
aforizmų aplankus ir kt. Jos dispozicijoje yra ir daugiau rankraštinės, iko-
nografinės ateityje panaudotinos medžiagos.

Apibendrinant galima teigti, kad zoologijos ir medicinos mokslų istori-
jos palikimas prof. S. Biziulevičiaus veikime dar ilgai nebus pralenktas. Jo 
vadovavimo patirtis ir gebėjimai, kompetencija bei kūrybiškumas, profe-
sionali tiriamoji eksperimentinė veikla padėjo sėkmingai plėtoti neliestą, 
svarbią ir reikšmingą mūsų mokslotyrai gamtos mokslų istorijos sritį.  
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Iš mokslinės visuomeninės veiklos 

Prof. S. Biziulevičius aktyviai dirbo mokslinį visuomeninį darbą, kuris 
buvo gana įvairus.

1953–1980 m. jis buvo Lietuvos helmintologų draugijos valdybos nariu ir 
pirmininko pavaduotoju. Nuo 1969 m. S. Biziulevičius su laboratorijos dar-
buotojais organizuodavo populiarias rajonines mokslines gamybines konfe-
rencijas, kuriose supažindindavo darbuotojus ir gyvulininkystės specialistus su 
moksliniais tyrimais ir ypač rajonuose laukiamais parazitinių ligų diagnozavi-
mo bei profilaktikos būdais. Buvo išrinktas į buvusios sąjunginės Helmintologų 
draugijos tarpžinybinį trichineliozės komitetą. Vyravo išankstinių planavimų 
tvarka, nors neretai ji būdavo gana formali. S. Biziulevičius tarp parazitologų 
buvo pripažintas autoritetas, todėl 1975–1985 m. jam, kaip turinčiam didžiau-
sią patirtį, buvo pavesta vadovauti tarpžinybinei programai „Gamtinių židinių 
ligų, parazitizmo tyrimas ir kovos su ligomis priemonių ruošimas“.

1970 m. S. Biziulevičiaus iniciatyva įkurta Lietuvos protozoologų drau-
gija (Sąjunginės protozoologų draugijos padalinys), kuriai jis vadovavo 20 
metų, o nuo 1986 m. tapo Sąjunginės protozoologų draugijos vicepreziden-
tu. Lietuvoje surengtos net trys (1972, 1976 ir 1981 m.) sąjunginės konfe-
rencijos trichineliozės tyrimų klausimais. 1982 m. Vilniuje buvo sušauktas 
3-iasis Sąjunginės protozoologų draugijos suvažiavimas. Leidžiant mokslo 
renginių darbus, S. Biziulevičius dirbo jų redaktorių kolegijose. 

Platų profesinį pripažinimą rodo tai, kad 1965–1985 m. S. Biziulevičius 
buvo SSRS sveikatos apsaugos ministerijos Medicininės parazitologijos ko-
misijos nariu, 1966–1990 m. – SSRS MA Helmintologijos draugijos valdy-
bos nariu. 

S. Biziulevičius stengėsi plėtoti instituto ryšius su kitų šalių, ypač Če-
koslovakijos, Lenkijos parazitologais, bendradarbiavo su atitinkamo pro-
filio centrais buvusioje SSRS, Bulgarijoje. Savo tyrimų paskelbė tarptauti-
niuose kongresuose, konferencijose. 1979 m. jis buvo išrinktas Budapešte 
įsteigtos Tarptautinės trichineliozės komisijos (International Comision of 
Trichinellosis) nariu, kur dirbo 5 metus. Artimai bendradarbiavo su gar-
siais rusų parazitologais: prof. J. Polianskiu, akad. A. Pavlovskiu, akad. 
K. Skriabinu (pastarasis buvo daktaro disertacijos konsultantu). Atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, profesorius – Baltijos parazitologų draugijos, 
įkurtos 1993 m., narys.

Reikšmingi S. Biziulevičiaus organizaciniai nuopelnai įvairiose mokslo 
istorijos srityse. Visuomeninė veikla aptarta „Mokslo istorijos“ skyriuje, 
tik reikia paminėti, kad 1955−1962 ir 1968−1990 metais jis ėjo Lietuvos 
medicinos istorikų draugijos pirmininko pareigas, prisidėjo organizuojant 
mokslo istorikų konferencijas. 1955−1986 m. jis − SSRS Medicinos istori-
jos draugijos prezidiumo narys.

Už mokslinę veiklą apdovanotas premijomis, vardiniais medaliais 
(1985 m. Rygoje, 1995 m. Vilniuje), išrinktas dviejų užsienio organizaci-
jų − Latvijos ir Estijos mokslo istorikų ir filosofų sąjungų – garbės nariu. 
Yra gavęs oficialius padėkos dokumentus už sėkmingus simpoziumų orga-
nizavimus tarptautiniuose mokslo istorikų kongresuose.

Lietuvos Baltijos šalių mokslo istorikų renginiuose S. Biziulevičius buvo 
aktyviu dalyviu, pirmininkavo renginių sekcijose. Sukauptų ir neskelbtų 
mokslo istorinių žinių turėjo daug, jo pranešimai buvo įdomūs. Naujų ty-
rimų rezultatus yra išspausdinęs Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir kt. Į 
jį dėl medžiagos straipsniams kreipėsi enciklopedijų redaktoriai, todėl teko 
darbuotis jų redakcijų konsultantu, kitų leidinių redakcijų kolegijose, daž-
nai knygas ir straipsnius vertinti recenzento žvilgsniu.

Kaip minėta įvade, 1974 m. už mokslinio bendradarbiavimo ryšių plė-
tojimą profesorius apdovanotas Bratislavos universiteto aukso medaliu, 
1983 m. ir 1984 m. jam buvo įteikti žymių parazitologų atminimo meda-
liai, o 1991 m. paskirta akademiko P. Šivickio premija. Ne kartą skatintas 
už parazitologinius bei mokslo istorijos tyrimus.

Galima daryti išvadą, kad profesoriaus mokslinė visuomeninė veikla buvo 
įspūdinga, daug laiko atiduota visuomeniniams reikalams. Išvardytos svar-
biausios mokslininko pareigos, narystė, tačiau tam, kad būtų nuosekliai ap-
žvelgta plati visuomeninė veikla, reikalinga atskira analizė, savarankiškas api-
bendrinamojo pobūdžio darbas. Pavyzdžiui, būtų įdomu paminėti neesminius 
pastebėjimus apie tarpusavio bendravimą, įvairias organizacinio darbo detales, 
rinkinių paskelbimo sunkumus, pasiektus laimėjimus. Apžvelgus minėtus da-
lykus geriau atsiskleistų asmenybės savitumas, daug kitų savybių, kurios tik 
iš dalies buvo pastebėtos – jame glūdėjęs mokslininko pareigingumas, siekis 
paskleisti turimas žinias, ugdyti tuos, kurie darbus tęs toliau ir kita.

Asmenybės pripažinimą ir reikšmę rodo platus baigiamasis šios bibli-
ografijos skyrius „Literatūra apie Stasį Biziulevičių“. Surinkta šio skyriaus 
medžiaga liudija, kaip buvo ir kaip tebėra vertinami profesoriaus mokslui 
skirti darbai, kiti nuopelnai, ne vieną žavėjusi jo plati ir įvairialypė veikla.
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Stasys Biziulevičius ir tautosaka

Mūsų liaudyje glūdi dideli medicinos lobiai, kurie charakterizuo-
ja tautos sąmonę. Ryžausi sutvarkyti turimą ir naujai užrašytą 
medicininį folklorą. Žinau, kad ir kitos šalys turi surinkusios savo 
medicininę liaudies išmintį, tuo tarpu čia, pas mus, daromi pir-
mieji žingsniai. Tikiu, kad šis mano domėjimasis ir laisvų valandų 
darbas bus indėlis į tautos praeities pažinimo įamžinimą. Ateityje 
tikiu dar daugiau padaryti, o kas šį kartą savu keliu žengiant at-
likta netiksliai, teatleidžia tie, kuriems šis darbas bus aktualus. 
Stengiausi nurodyti autorius ir jų metriką, nes tik tokiu būdu 
darbas turės mokslinę vertę. Medžiagą stengtasi užrašyti liaudies 
mintimi. Kai kur gali būti pateikti keli tos minties variantai. Juos 
įdėjau, kad matytųsi varianto plotmė. Bandžiau klasifikuoti me-
džiagą, ši klasifikacija yra netiksli, nes neturėta darbo patirties. O 
pats šis darbas – tai žingsnis į praeities mediciną Lietuvoje.

Stasys Biziulevičius

Taip apie lietuvių tautosaką prieš 65 metus – 1948 m. rašė S. Biziule-
vičius. Tautosaka padeda geriau pažinti savo tautą, jos kultūrą. Tautosaka 
ugdė ištisas mūsų kartas, ji – vienas reikšmingiausių dvasinės kultūros reiš-
kinių. Ne kiekvieno mokslininko veikloje aptinkame tautosakos sluoksnį. 
Mokslininkas S. Biziulevičius paliko ištisą jos klodą. Turinio ir teminiu 
požiūriu folkloristika – liaudies kūrybos tiriamasis mokslas, yra nedaug 
susijusi su kuria nors gamtos mokslų šaka ar jų istorine raida, kurioms jis 
skyrė daug laiko ir tyrėjo pastangų. O būsimasis medikas, parazitologas ir 
mokslo istorikas S. Biziulevičius savo jaunystės dienomis yra užrašęs galy-
bę tautosakos darbų. Apie būsimojo mokslininko šios prasmingos veiklos 
pradžią rašoma ir dukros Jolantos Biziulevičiūtės įvadiniame straipsnyje. 

Reikšminga S. Biziulevičiaus – tautosakos rinkėjo – veikla dar beveik 
niekur neaptarta. Profesoriaus dukros straipsnyje minėta, kad tautosa-
kos archyvu S. Biziulevičius susidomėjo pats. Lietuvių tautosakos archyvo 
Kaune steigėjas, vėliau habil. dr. prof. Jonas Balys įtraukė dar gimnazistą 
S. Biziulevičių į nuolatinių archyvo bendradarbių korespondentų būrį, pa-
kviesdamas ir paskatindamas jį rinkti ir užrašinėti savo apylinkių tautosa-
ką. Pradedantysis rinkėjas S. Biziulevičius ankstyvuosius savo užrašymus 

kelerius metus siuntė į Lietuvių tautosakos archyvą Kaune, Maironio g. 3 
(dabar Maironio muziejus).

Ilgainiui paaiškėjo, kad S. Biziulevičius individualiai atliko nepapras-
tai didelį lietuvių tautosakos paieškų ir kaupimo darbą, praturtindamas 
lietuvių folkloro šaltinius savo gimtojo krašto žmonių atmintyje išlikusia 
autentiška liaudies išmintimi. Rinkėjas tai pavadino „domėjimusi ir lais-
vų valandų darbu“. S. Biziulevičius buvo daug kam žingeidus, nuolat sie-
kė aukštesnio mokslo ir klausimas, ar daug jis turėjo tų „laisvų valandų“. 
Įdomu, kad Lietuvių tautosakos archyvo leidinyje „Tautosakos rinkėjo va-
dovas“ (Kaunas, 1936) tarp bendradarbių korespondentų jau nurodyta ir 
Stasio Biziulevičiaus pavardė. Tautosaką jis užrašinėjo 1935–1938 ir 1947 
metais. Intensyviausiai ji buvo renkama 1938-aisiais. Iš viso su variantais, 
pavieniais žodžiais galėjo būti užrašyta per 14 000 tautosakos vienetų.

Vieno Lietuvos etnokultūrinio regiono (Lietuvos pietryčiai) kaimuose 
gyvavę folkloro dalykai, užregistruoti entuziasto jaunystės metais, neabe-
jotinai svarbūs įvairiais požiūriais. Tai ir ano meto buities dalis, vietovės 
dainingumo laipsnis, senovinių tikėjimų pobūdis, paprastų, artimų rinkė-
jui žmonių kūryba, tradicijos. Užrašė daug posakių, sentencijų, pirmenybę 
teikė smulkiajai sakomajai tautosakai. 

Labai įdomus ir reikšmingas būsimojo profesoriaus užmojis buvo tau-
tosakinių žinių apie liaudies mediciną surinkimas ir išsaugojimas. Lietu-
voje galima rasti daug medžiagos liaudies medicinos tyrinėjimams, tačiau 
S. Biziulevičiaus užrašytuose tekstuose yra labai vertingų paprotinių žinių, 
iš kurių galima pasisemti papildomų, net gana gilių mokslinių idėjų, vis 
dar aktualių įvairiems dabarties medicinos klausimams. Būsimasis medi-
kas daug medžiagos sukaupė apie gydymo būdus, užkalbėjimus, liaudies 
vaistininkystę. Tautosakoje atsispindi liaudies pastabumas bei išmintis, 
joje tebesaugoma dalis sprendimo perspektyvų. Žinoma, kad medicina 
periodiškai atsigręžia į liaudies patyrimu pagrįstas vertybių sankaupas, jų 
šaltiniai net iki šiol dar ne visi išanalizuoti, moksliškai įvertinti.

Kaip žinoma, S. Biziulevičius neužsiėmė tautosakos darbų leidėjo vei-
kla, todėl žvelgiant į jo prieškariu surinktų tautosakos užrašymų skelbimą, 
tenka priminti, kad kol kas paskelbta tik labai nežymi jų dalis, jie nurodyti 
leidinio bibliografinėje dalyje. Iš joje suregistruotų tautosakos užrašymų 
aiškiai matyti jų turinys ir dalykinis pobūdis. Pirmosios tautosakos publi-
kacijos pasirodė ne Lietuvoje, o Jungtinėse Valstijose. Pasakojamosios tau-
tosakos entuziastas J. Balys, paskatinęs septyniolikmetį Aukštadvario vals-
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čiaus jaunuolį pradėti registruoti sakytinius liaudies turtus, po karo atsidū-
rė už Atlanto. Išeivijoje J. Balys tęsė su tautosaka susijusią mokslinę veiklą, 
lietuvių ir užsienio leidiniuose skelbė sukauptą medžiagą ir jos tyrinėjimus. 
1951 m. J. Balio sudarytame rinkinyje „Liaudies magija ir medicina“ (Blo-
omington, Ind., 1951) buvo išspausdinti pirmieji keturi S. Biziulevičiaus 
užrašymai. Praėjus nemažai laiko, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
išleistoje antologijoje „Lietuvių tautosaka“ (Vilnius, 1967, t. 4, Pasakos; Sa-
kmės; Pasakojimai; Oracijos) buvo įdėti dar 6 užrašymai. Po to kiti 26 tau-
tosakos kūrinėliai pasirodė jau atsikūrusioje Lietuvoje – 2001, 2005 ir 2008 
metais Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto parengtuose rinkiniuose, 
skirtuose „užkalbėjimų“ temai. Ir, kiek nelauktai, 2013 m. pasirodė rin-
kinys, skirtas liaudies medicinai – S. Biziulevičiaus rinkiniams iš gimtųjų 
vietų. Apie tai vėliau bus apžvelgta kiek detaliau.

Tūkstančiai S. Biziulevičiaus užrašytų tekstų nėra skelbti. Bibliografijos 
rodyklėje jie nurodyti prie rankraščių, kurie saugomi Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne, todėl, pavyzdžiui, 
panagrinėti temą „S. Biziulevičius ir lietuvių folkloras“ nei pakankamai ži-
nių, nei galimybių kol kas neturime, tad ir šio užrašinėtojo tautosakinės 
veiklos įvertinti negalėtume. Ją tyrinėsiančių dar laukia didžiulės apimties 
darbas – atrinkti vertingiausius tekstus ir toliau juos skelbti. Atsakingiau-
sias uždavinys – juos ištirti, ir tik tada paaiškėtų, kokią reikšmę turi jų visu-
ma, kurios dalys turi didžiausią vertę Lietuvos folkloristikos mokslui. Už-
rašymų turinys gali būti svarbus onomastikos kryptims, labiausiai toponi-
mikai. Vakarų Europoje tautosaka ir tradicinė kultūra ėmė nykti anksčiau, 
niekam nepasisekė atgaivinti natūralių tautosakos tradicijų, nors bandymų 
būta. Tautosaka, prarasdama senąsias gyvavimo sąlygas, skelbiama leidi-
niais, suėjimuose ir koncertuose po truputį atliekama sakytinės tautosakos. 
Tikėtina, kad ir didžiulio prof. S. Biziulevičiaus įnašo vertė dar augs. Ma-
nytina, jog tautosakos tyrėjai nuolat atrinkinės ir skelbs archyve saugomus 
folkloro turtus, o dabar mes, spręsdami tik abstrakčiai, iš perskaitytų pa-
vyzdžių galime juos laikyti tik jau praėjusių kartų, tada gyvenusių žmonių 
gyvenimų atspindžiais.

Tyrinėjant tautosaką, kartais kyla ir toks klausimas: kas gi paskatino 
rinkinių autorių gimtojo kaimo ir jo platesnių apylinkių meilę praeičiai, 
pastūmėjo imtis jos užrašymų ir su jais besisiejančių istorinių tyrimų? Ma-
tyt, tolesniam asmenybės formavimuisi buvo reikšminga ta aplinkybė, kad 
pati aplinka, jau nuo vaikystės girdėti posakiai, sakmės, oracijos formavo 

lakią vaizduotę, ugdė ir pagarbą savo krašto istorijai – savybes, kurios vė-
liau buvo tokios svarbios mokslo istorikui. Ir S. Biziulevičiui turbūt patiko 
iš vienų namų eiti į kitus, juose praleisti daug įdomių valandų, atvirai kal-
bėtis su įvairiais pateikėjais, nes užrašinėtojo pomėgio neatsisakė kelerius 
metus.

Prof. S. Biziulevičiaus „Dienoraščio puslapių“ fragmentuose taip pat ga-
lima pastebėti autoriaus domėjimąsi tautosaka. Jei dienoraščiai būtų išlikę, 
jų turinys, tikriausiai, būtų tam tikra folkloro dalis. 

Įdomu pastebėti, kad lietuvių tautosakos labui daug nuveikė dar du Lie-
tuvos mokslo atstovai, dirbę gamtos mokslų srityje. Jie abu, kaip ir prof. 
S. Biziulevičius, yra daug nusipelnę ir zoologijai. Pirmasis – tai aktyvus ne-
priklausomos Lietuvos pedagogas, visuomenininkas ir zoologas – panevė-
žietis Jurgis Elisonas. Jis buvo Kaune įkurto Lietuvių tautosakos archyvo 
(vedėjas dr. doc. J. Balys) tarybos pirmininku, kurio veiklą labai vertino, 
apie kurį nemažai rašė ir S. Biziulevičius (jo darbai pateikti bibliografijos 
rodyklėje). Antrasis – prof. P. B. Šivickis, paragintas rinkti tautosaką mūsų 
tautos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus. Apie jų abiejų tautosakos rinki-
nius jau publikuota, jie buvo nagrinėti, skirtingai, negu S. Biziulevičiaus 
įnašas.

Pastebėtas įdomus sutapimas: trys zoologai, du iš jų – dar ir mokslo 
istorikai, bet visi trys – lietuvių liaudyje slypėjusių sakytinių turtų saugo-
tojai.

„Liaudies medicinos išmintis Aukštadvario krašte“ – tokią žinią 2013 
metų vasarą paskelbė kai kurie laikraščiai, internetas. Buvo rašoma apie tik 
ką pasirodžiusią knygą „Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 
metais“ (Vilnius, 2013). Knyga buvo sudaryta iš prof. Stasio Biziulevičiaus 
archyvinės medžiagos, jos „Autoriaus žodyje“ nurodyta, kad tai ištisa lie-
tuvių liaudies medicinos, tikėjimų, burtų ir papročių sankaupa, užrašyta 
1934–1939 m. apie Aukštadvario krašto liaudies mediciną.

Paaiškėjo, kad iniciatyvą šiam kūriniui atsirasti parodė profesoriaus vai-
kaitis, Gedimino sūnus Andrius Biziulevičius. Jis ją spaudai parengė kartu 
su profesoriaus dukra Živile Jolanta Biziulevičiūte, įdomiąją knygą išleido 
„Versmės“ leidykla 2013-aisiais – Tarmių ir sveikatingumo metais. S. Bi-
ziulevičius buvo ne tik mokslo istorijos, tautosakos rinkėjas, bet ir vienas iš 
tų, kurie paliko gausios medžiagos tėvynės liaudies medicinos istorijai. Ir 
štai viena šios medžiagos dalis, daugiau kaip 70 metų pragulėjusi stalčiuje, 
asmeniniame archyve, vieną dieną į rankas pateko jo vaikaičiui, kuris, kaip 
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skelbta, „...suprato, kad geresnės progos atsidėkoti seneliui už vaikystėje 
įskiepytą meilę savo kraštui, jo istorijai, gamtai ir knygai nebebus.“ Vaikai-
tis atkreipė dėmesį į profesoriaus išsakytą mintį (ji pacituota šio skyrelio 
pradžioje), kad mūsų liaudyje glūdi dideli medicinos lobiai, priminė klau-
sinėtojo tikėjimą, kad surinkta ir susisteminta liaudies medicinos medžiaga 
bus indėlis į tautos praeities pažinimo įamžinimą. Būsimasis mokslininkas 
Stasys Biziulevičius ją rinko Aukštadvario krašte dar būdamas 16–20 metų 
amžiaus. 

Būtina įterpti įžvalgią J. Ž. Biziulevičiūtės mintį dėl sukauptos liaudies 
medicinos medžiagos grupavimo. Grupuodamas aibę (696 vienetus) tau-
tosakos vienetų, profesorius atliko pirminį rinkinių parengimo darbą pu-
blikavimui. Jis suprato, kad medžiagą reikia suklasifikuoti, ir samprotavo, 
kad gal „ši klasifikacija yra netiksli, nes neturėta darbo patirties“, tačiau vis 
tiek grupavo. Klasifikavimo darbus atliko 1948 metais, o nesusisteminta 
medžiaga tautosakos fonduose dar laukia savo eilės. Manytina, kad prof. 
S. Biziulevičius buvo liaudies medicinos srities užrašymų sisteminimo pio-
nierius ir tai turėtų įvertinti lietuvių tautosakos tyrėjai ir žinovai.

Leidžiant knygą „Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 
metais“, mašinraštis buvo kūrybingai papildytas: publikuotas vertingas 
biografinis straipsnis „Profesorius Stasys Biziulevičius“. Tai buvo bene pir-
masis artimųjų (šiuo atveju dukros) spausdintas tėvo mokslininko gyve-
nimo aprašymas, kuris atskleidžia, kuo buvo džiaugtasi šeimoje, kas vaikų 
akimis matyta, išgyventa. Straipsnis iliustruotas šeimos nuotraukomis.

Knygoje Aukštadvario regioninio parko vyr. kultūrologė žolininkė Rita 
Balsevičiūtė trumpai pristatė 88 vaistinguosius augalus, publikavo jų nuo-
traukas, nurodė gydomąsias savybes, gydymo būdus. Parengtas 5 puslapių 
apimties „Žodynėlis“ – svarbi pagalbinė atskirus žodžius bei išsireiškimus 
aiškinanti priemonė. Dabartinis skaitytojas dalies jų galbūt net negirdėjo, 
o tekstuose vartojami seni augalų, daiktų, kai kurių medžiagų pavadinimai, 
užrašytos svetimybės kvalifikuotai paaiškintos arba pateikiama dabartinė 
jų reikšmė. 

Įdomu prisiminti, kad prieš kelerius metus ta pati Aukštadvario regio-
ninio parko vyr. kultūrologė ir žolininkė rašė, kad žmonės gerai pažinojo 
gydytoją, jį gerbė ir pasitikėjo. Ji pasidžiaugė, kad į leidinį sudėti profe-
soriaus išgirsti ir užrašyti unikalūs gydymo augalais receptai aktualūs ir 
šiuolaikinėje medicinoje. Autorius apklausė 23 pateikėjas iš tuometinių 
Varėnos, Stakliškių, Aukštadvario, Onuškio valsčių. Jam pavyko pakalbinti 

dar XIX a. antroje pusėje gimusias pateikėjas. Reikšminga, kad daug kur jų 
kalba palikta autentiška. Ir tai dar vienas mokslo istorijos plotmės atvejis, 
kai visuomenę pasiekęs kūrinys, susijęs su mokslu, istorija, krašto paveldu, 
suteikia galimybę nauju žvilgsniu pažvelgti, koks gali būti plačių interesų 
asmenybės liudytojas. Taigi prieš dešimtmečius buvo imtasi sudėtingo dar-
bo – pakalbinti liaudies mediciną išmanančius, ją praktiškai naudojančius 
žmones ir taip surinkti unikalią medžiagą apie įvairių ligų gydymą, vaista-
žoles ir užkalbėjimus. Kita vertus, gilus užrašų autoriaus domėjimasis liau-
dies medicina padėjo įamžinti gimtąjį kraštą. Vilniuje ,,Versmės“ leidyklo-
je išleistos knygos „Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 me-
tais“ sutiktuvės įvyko Aukštadvario regioniniame parke 2013 m. gegužę. 
Minėtas įvykis aprašytas krašto ir kitoje spaudoje. 

S. Biziulevičius talkino ir prof. Juozui Balčikoniui: rinko vietos žodžius 
lietuvių kalbos žodynui (šiame leidinyje publikuojama Lietuvių kalbos žo-
dyno redakcijos laiško (Nr. 1853) kopija; laiškas saugomas profesoriaus 
dukros archyve). Rinko ne tik gimtos apylinkės tarmiškus žodžius, bet ir 
aforizmus – apie 1 000 vienetų perdavė į archyvinį fondą.  
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Su skrendančia jaunyste  
(S. Biziulevičiaus dienoraščio mintys) 

Mokytojas yra visados kaip pranašas, jei jis yra stipriai įsirė-
męs į gimtąją žemę, į visą joje vykusią istoriją, į joje kerojančius 
papročius bei tradicijas. Jo žvilgsnis prasiskverbia į ateitį, atsklei-
džia būsimuosius kelius ir uždavinius ir taip vadovauja tautai. 

Antanas Maceina

Nežinia, ar dešimčia metų už S. Biziulevičių vyresnio filosofo Antano 
Maceinos žodžiai jaunajam mokytojui Stasiui buvo kelrodiški, tačiau skai-
tant išlikusius jo dienoraščio fragmentus, mokytojo misijos supratimas 
buvo labai panašus.

Būsimojo mokslininko dienoraščiai – tai jaunystės metų maksimalisti-
nių užmojų mintys, tačiau jie jautrūs ir nuoširdūs, juos skaitančių širdį šil-
dantys tekstai. Jo dienoraščio tekstų sakiniai atrodo parašyti paprastai, ta-
čiau – labai pagaviai. Nepaprastai apmaudu, kad vėlesnių gyvenimo metų 
jie buvo sunaikinti. Paguodai tegalėtume pasakyti, kad kiekvienas užrašy-
tas jauno autoriaus teiginys šiandien yra brangus, anot Maironio – „Gyvi 
žodeliai senųjų laikų“.

S. Biziulevičius iš prigimties buvo jautrus ir rūpestingas, patyrė daug 
išgyvenimų, jaudinosi dėl tėvų ir artimųjų. Nedaug kam yra prasitaręs, ko-
kia jam buvo slegianti motinos liga ir jos netektis. Mokslininko jautrumas, 
atrodo, neatbuko ir vėliau, šis gydytojo bruožas padėjo pagelbėti daugeliui 
jo kaimo žmonių. Artimieji liudija, kad laukdavo „daktaro“ parvažiuojant, 
laukdavo vaistų ir gero žodžio. Jis padėdavo sergantiems ar nelaimės ištik-
tiems, dėl to buvo mylimas ir gerbiamas gimtojo kaimo žmonių.

Išlikusios jo dienoraščių eilutės, girdėti pasisakymai liudija, kad bū-
simasis profesorius siekė mokslo, vėliau norėjo dirbti mokslinį darbą. Jis 
domėjosi mokslo istorija, naujomis, netirtomis Lietuvos gamtos, medici-
nos mokslų istorijos temomis, surinktą įvairaus pobūdžio medžiagą skel-
bė spaudoje. Nepaprastai gerbė mokslą, nors ir sunkiais šeimai ir Lietuvai 
metais sėmėsi žinių mokyklose ir universitetuose, o, susidarius palankioms 
aplinkybėms, anksti pasišventė mokslinei veiklai. Stasio Biziulevičiaus kū-
rybiškai nugyventi metai vaizdžiai parodo ne tik išleistus veikalus, moks-

lininko kasdienybės darbą – straipsnius, bet atspindi ir tam tikrus asmens 
bruožus, pomėgius, interesų platumą.   

Išlikę dienoraščio puslapiai atspindi jaunuolio dvasinę nuotaiką, dienos 
mintį, kuri jam buvo labai svarbi, parodo, kuo jis gyveno. Į šį leidinį įdė-
ta autentiška medžiaga padės geriau pažinti Stasį Biziulevičių, vieną savo 
pašaukimui labiausiai pasišventusių mūsų medicinos, gyvosios gamtos bei 
jos istorijos mokslo kūrėjų.

S. Biziulevičius dienoraštį pradėjo rašyti būdamas dvidešimt trejų metų – 
1942 m. balandžio mėn. 2 dieną. Paskutinė išlikusio dienoraščio data – 1944 
vasario mėn. 27 diena. Deja, dėl istorinio konteksto, vėlyvesni užrašai yra 
sunaikinti – puslapiai išplėšti kaip ir nuotraukos šeimos albumuose.

Jaunuolis dienoraštį pavadino „Su skrendančia jaunyste arba ką aš gir-
dėjau, regėjau, jaučiau, patyriau ir mylėjau“. Toliau seka prierašas: „ne-
skaityti jo širdies dūžių“. Todėl gerbiant profesoriaus pageidavimą,  šios 
dienoraščio dalys, kaip ir to meto rinkta poezija yra praleisti. Pateikti tie 
dienoraščio fragmentai, kurie atskleidžia tuometinius jauno, veržlaus žmo-
gaus gyvenimo įvykius, siekius, įžvalgas ir vertybes.

Kadangi kai kurie dienoraščio fragmentai yra susiję su mažiau atskleis-
tais profesoriaus biografijos faktais, todėl verti paaiškinimo.

Pirmiausia, netgi mane, dukrą, nustebino dienoraščio vaizdi kalba, po-
mėgis rinkti poeziją ir dalyvavimas literatų susirinkimuose. Tikėtina, jog 
„poetinės“ kalbos formavimuisi darė įtaką gimtinės gamtos grožis, anks-
tyvame gyvenimo kelyje sutikti eruditai mokytojai, jaunystėje rinktos tau-
tosakos lobiai, studijos Vilniaus pedagoginiame institute ir Vilniaus uni-
versiteto Humanitariniame fakultete. Vėlyvesniais metais S. Biziulevičiaus 
kalba tapo „moksline“, tačiau šeimos ar artimų draugų rate išgirsdavome 
nelauktų palyginimų, epitetų. Vis dėlto mokslinė veikla, senų rankraščių 
skaitymas išstūmė domėjimąsi poezija. Poezijos tema nepasisakydavo.

Antra, S. Biziulevičius gimė pamaldžioje šeimoje, savaime supranta-
ma, katalikų tikėjimas jam buvo artimas. Prie jaunuolio siekių ir vertybių 
brendimo prisidėjo tuometinis Aukštadvario progimnazijos kapelionas 
Petras Celiešius (1906–1986)  – mokslo ir estetikos eruditas. Jis įžvelgė 
Stasio žingeidumą, gimnazijos mokslams pabaigti rado mecenatą kunigą 
Vincą (Bonaventūrą) Zajančkauską (1884–1956) – Kretingos pranciškonų 
gimnazijos direktorių, skatino studijuoti aukštojoje mokykloje. Dienoraš-
čio fragmentuose aprašomas jų paskutinis susitikimas, nes 1944 m. liepos 
mėn. 3 d. Merkinės dekanas P. Celiešius pasitraukė į Vakarus. 
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S. Biziulevičius baigė Kretingos pranciškonų gimnaziją, kurioje daug 
dėmesio buvo skiriama religiniam mokinių lavinimui, auklėjimui, kultūros 
dalykams. Tai irgi savitai lėmė jaunuolio pasaulėžiūros ir vertybių forma-
vimąsį.

Dvidešimties metų S. Biziulevičius sudarė brandų rinkinį „Mes my-
lime Mariją“. Tai buvo išrašai iš Švento rašto, žymių veikėjų, rašytojų ir 
poetų mintys, pasisakymai (dienoraščio fragmentuose minimas kaip afo-
rizmų sąsiuvinis). 1939 m. spalio 15 d. rinkiniui „Įžangos žodį“ parašė 
Onuškio klebonas Nikodemas Švogždys-Milžinas (1899–1985). Jame tei-
giama: „Jaunas, kūrybingas autorius S. Biziulevičius, gavęs iš gerojo Dievo 
plunksnos dovaną, laimėjęs iš Dievo Motinos darbo įkvėpimą ir įsiklausęs į 
savo širdies meilės balsą surinko ir davė mūsų Marijos Žemei savo pirmąją 
knygą“; „prašome skaityti, prašome kur patiks mintinai išmokti. Prašome 
cituoti pamoksluose, kalbose, pamokose, raštuose“. Šis rinkinys buvo ruo-
šiamas spaudai, deja, pasikeitus istorijos aplinkybėms ir realijoms, nebuvo 
išleistas. Retsykiais autorius rinkinį skolindavo kunigams; dabartyje rin-
kiniu ypač žavėjosi teologijos mokslų daktaras, buvęs Jėzuitų provincijolo 
asistentas Vilniuje Anicetas Tamošaitis (1922–2017). Rinkinys saugomas 
šeimos archyve.

Karo metu S. Biziulevičius ir jo tėvas Kipras buvo įsitraukę į kunigų 
organizuotą žydų gelbėjimo giją, kaip ir Vilniaus archyvo direktorius kuni-
gas, istorijos profesorius Juozas Stakauskas (1900–1972) Onuškio klebonas 
Nikodemas Švogždys-Milžinas. 

Pokariu, NKVD falsifikuojant kunigų bylas, S. Biziulevičius buvo kal-
tinamas kunigų rėmimu ir pamaldumu. Jaunam mokslininkui kaltinimai 
buvo sunkūs, jie galėjo diskredituoti mokslinę veiklą. Tačiau perspektyvų 
bendradarbį nepabijojo užstoti MA Eksperimentinės medicinos ir onkolo-
gijos instituto direktorius V. Girdzijauskas (1904–1972), kiti žymūs moks-
lininkai.

Vėlyvesniais tarybmečio metais S. Biziulevičius su kunigais mažai ben-
dravo; draugystės vedamas retsykiais aplankydavo senos kartos kunigus. 
1995 m. į Lietuvą sugrįžęs kun. Anicetas Tamošaitis tapo artimu šeimos 
draugu. Jis buvo su šeima džiaugsme ir nelaimėse – palydėjo Anapilin šei-
mos narius.

Stasio ir Aleksandros Biziulevičių šeima buvo prijaučiantys Romos ka-
talikai. Tėvas pamaldumo vaikuose neugdė, takioje kasdienybėje ar gyveni-
mo verpetuose skatino remtis savo jėgomis, valia ir racionaliu mąstymu. 

Trečia, vaikystėje patyręs aršią polonizaciją, vėliau suvokęs šios politi-
kos pasekmes, S. Biziulevičius nepakentė lenkų šovinistų ir ultrapatriotų. 
Tačiau paprastus lenkus, dažnai ujamus tų pačių ultrapatriotų, užjautė ir 
bėdoje pagelbėdavo. Lenkų vienuolė Marija Marciuk gyveno Biziulevičių 
šeimoje beveik du dešimtmečius. Apskritai, dienoraščio fragmentuose pra-
vinguriuojantis priešiškumas lenkams yra skirtas lenkų šovinistams, o ne 
lenkų tautai.

S. Biziulevičius buvo ne vien tarpukario Lietuvos politikos: atlietuvinti 
Vilniaus kraštą, sekėjas, bet kartu jautrus jauno „pumpuro“ ugdytojas ir 
gerai suprato polonizuotų vaikų pasaulėjautą. Dienoraščio fragmentuose 
minimas „jauno diego ugdymas“, „grąžinimas prie lietuviško kamieno“ – 
tuo pat metu patriotiniai jausmai ir nuoširdus rūpestis polonizuotais mo-
kiniais yra brandinti jaunuolio gyvenimo skaudžių potyrių.

Biziulevičių šeimoje patriotizmas savaime sklandė ore. Jo pagrindas 
buvo tėvo reiškiama meilė ir pasididžiavimas gimtuoju kraštu bei vaikams 
pasakojami tarybmečiu neviešinami Lietuvos istorijos faktai, tėviškėje sau-
gomos senos „uždraustos“ knygos ir kiti leidiniai.

Dėl istorijos konteksto, S. Biziulevičius ne viską patikėjo dienoraščiui: 
vieni įvykiai aprašyti labai aptakiai (susitikimas Merkinėje su dekanu 
P. Celiešiumi ir mokytoju, generolu leitenantu Teodoru Daukantu, kurie 
tuo metu telkė jaunimą naujos Lietuvos kūrimui, pogrindiniam pasiprie-
šinimui rusų okupacijos atveju), kiti – visai neminimi (žydų gelbėjimas), 
kaip ir draugų vardai. Neramiu metu užrašai galėjo atkleisti bendravimą ar 
slaptos veiklos gijas.

Skaitant išlikusias dienoraščio dalis, reikia atminti, kad dienoraštis yra 
rašytas 23–25 metų jaunuolio ir dar sunkiu karo laikotarpiu.

Apie kai kuriuos dienoraščio puslapiuose paminėtus asmenis:
Petras Celiešius (1906–1986) – kunigas, filosofas, mokslo ir estetikos 

eruditas. Dirbo vikaru ir kapelionu Giedraičiuose ir Aukštadvaryje, 1941–
1944 m. buvo Merkinės klebonu ir dekanu, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau į JAV. Mirė ir palaidotas Los Andžele.

Teodoras Daukantas (1884–1960) – Lietuvos politinis ir karinis veikė-
jas, generolas leitenantas. 1941–1943 m. Vilniaus Universitete dėstė geo-
grafiją, buvo Vilnijai remti komiteto „Vieninga kova“ pirmininkas. Dėl an-
tinacinių pažiūrų buvo priverstas išvykti į provinciją. Apsistojo Merkinėje, 
kur nebuvo skelbiama apie jo buvusias pareigas. Kaip paprastas mokytojas 
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dėstė geografiją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyveno Ar-
gentinoje. 1997 m. jo palaikai perlaidoti Karmėlavoje.

Juozas Jakštas (1900–1989) – Lietuvos istorikas, daktaras. 1932–1939 m. 
Vytauto Didžiojo universiteto, 1940–1943 m. Vilniaus universiteto dėsty-
tojas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. – JAV. Nuo 1953 m. „Lietuvių 
enciklopedijos“ viduramžių istorijos skyriaus, 1971–1982 m. leidinio „Lie-
tuvių tautos praeitis“ redaktorius. 1971–1983 m. Lietuvių istorijos draugi-
jos pirmininkas. Mirė ir palaidotas Klyvlende.

Antanas Jurkonis – 1941 m. birželio 23 d. Pabradės apsaugos rinktinės 
sukilėlis. Žuvo 1941 birželio 23 d. Pažeimenės poligone prie Pabradės.

Levas Karsavinas (1882–1952) – Rusijos ir Lietuvos kultūros istori-
kas, filosofas. 1928–1940 m. Vytauto Didžiojo universiteto, 1940–1946 m. 
Vilniaus universiteto profesorius, Visuotinės istorijos katedros vedėjas. 
1944–1949 m. Vilniaus dailės muziejaus direktorius, 1949 m. suimtas, nuo 
1950 m. kalintas Abezės lageryje, kur ir mirė. 

Joachimas Lelevelis (1786–1961) – lenkų istorikas, geografas. Studijavo 
istoriją Vilniaus universitete. Liko demokratu, nuolat domėjosi Lietuvos 
istorija, kalba, religija. Vilniaus universiteto profesorius, dėstė visuotinės 
istorijos paskaitas.

Vincas Maciūnas (1909–2003) – Lietuvos literatūrologas, filologijos 
mokslų daktaras. Nuo 1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humani-
tarinių mokslų fakulteto, nuo 1940 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas. 
1942 m. tapo Vilniaus universiteto bibliotekos direktoriumi. 1944 m. pa-
sitraukė į Vakarus, nuo 1949 m.  – JAV. Iki 1978 m. dirbo Pensilvanijos 
universiteto bibliotekoje. Palaidotas Filadelfijoje.

Jonas Matusas (1899–1962) – kunigas, Lietuvos istorikas, baigęs Vytau-
to Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, jame dėstęs, pri-
klausė ateitininkams, nuo 1944 m. Vokietijoje, nuo 1948 m. JAV.

Stasys Matjošaitis-Esmaitis (1877–1949) – pedagogas, minimas jo vado-
vėlis „Pedagogijos istorija : vadovėlis mokytojų seminarijoms, mokytojams 
ir tėvams“ (1930).

Ignas Žegota   Onacẽvičius (1780–1845) – Lietuvos istorikas, buvęs  Vil-
niaus universiteto dėstytojas.

Nikolajus Repninas (1734–1801) – Rusijos imperatorės Jekaterinos II 
Lietuvai paskirtas pirmasis Vilniaus generalgubernatorius.

Juozas Stakauskas (1900–1972) – kunigas, Lietuvos istorikas. Baigęs 
Austrijoje, Insbruke teologijos mokslus, studijavo Vienoje, tapo istorijos 

daktarų. Buvo Kauno, Vilnius valstybinių archyvų vadovu, dėstė Kauno 
kunigų seminarijoje, dirbo pastoracinį darbą. Benediktinių vienuolyne, ar-
chyve slėpė ir išgelbėjo keletą žydų šeimų. 

 Nikodemas Švogždys-Milžinas (1899–1985) – kunigas, visuomenės vei-
kėjas, publicistas, istorikas. Tarnavo Kaišiadorių vyskupyjoje, 1939–1953 
buvo Onuškio klebonas. Paskutinius metus praleido Kernavėje ir Vievyje. 
Gynė ir globojo pasmerktus mirčiai žydus. 2000 m. (po mirties) apdovano-
tas „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“. 

Leonidas Žytkovičius (Żytkowicz) (1910–1991) – lenkų istorikas, mini-
ma jo kn. „Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-7“ (1938).

„Naujoji Lietuva“ – dienraštis, ėjęs vokiečių okupuotame Vilniuje  
1941 m. birželį–1944 m. liepą. 

*  *  *
Žemiau, autentiškos, karo metais Stasio Biziulevičiaus užrašytos į die-

noraščio puslapius mintys, kurias romantiškai jis pavadino  Su skrendančia 
jaunyste... 

Dienoraščio puslapiai
1942 m. balandžio mėn. 2 d.

Mano gimtinėj
Ir vėl pavasaris. Pavasaris taip laukiamas labai. Įgriso šaltoji žiema, toji 

pavasario pamotė. O ypač pikta ji buvo šiais karo metais. Tėveliai pasakoja, 
kad seniai seniai tokia pastovi šalta žiema buvo. Gal todėl, kad Stalinas su 
Adolfu kariauja.

Atvažiavau Velykų šventėms. Tėviškės pastogėj kaip gera, miela. Čia esi 
senų tėvelių laukiamas, lepinamas ir myluojamas it mažas kūdikėlis. Jauti 
tą šeimos laimę ir tėvų meilę sūnui klajūnui. Aš irgi tas sūnus klajūnas. 
Mane suviliojo spausdintas žodis, kurį senoliai knygnešiai nešė iš prūsų, 
naktimis klampojo per tamsiąsias girias, neperbrendamas pelkes. Mano tė-
vai, tie du nelaimingi dzūkai, nepatyrė kokia laimė pažinti žodį išsiskleidu-
sį baltame popieriuje. Jie nemoka skaityti. Jie tamsuoliai, caro „švietimo“ 
vaisius. O aš! Aš užsigeidžiau atsiekti daugiau negu mano tėveliai. Jei jie 
pamilo lietuvišką žemę, aš pamilau knygą. O tai lygiai lietuviška ir brangu. 
Žemė ir knyga aplaistyta lietuvių krauju, ašaromis ir nelaimingųjų aimano-
mis. Baigiau pradžios mokyklą, lankiau vidurinę mokyklą, dabar Institutą. 
Neužtenka to. Lietuvių tautai reikia žmonių apsišarvavusių mokslu, savo 
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specialybės žmonių. Aš tokiu turiu būti. Už tuos išvežtuosius į tolimas Rytų 
tundras turiu atidirbti. Aš savo tikslą tikrai atsieksiu. Juk turi išsipildyti 
kun. Petro Celiešiaus žodžiai: „Stasy, tu turi baigti aukštąjį mokslą – kurį 
nors fakultetą“. Aš šiuos Petro žodžius prisiėmiau sau motto. 

Vilnių apleidau vakar. Tai trumpas laiko tarpas. Bet ir vėl jo pasiilgau, 
nes su Vilniumi susigyvenau, jį pamylėjau. Tas šventasis tėvų miestas man 
toks mielas ir artimas. Kodėl jis man toks? Kartais pats savęs nesuprantu. 
Juk kuriam tikslui aš turiu čia vargti, kęsti trūkumus, kalbėti ta svetima 
mūsų senoliams kalba. Bet prisimenu anuos metus, kada dar buvau gim-
nazistas. Svajojau apie tą šventąjį kunigaikščių miestą. Galvojau, kaip būtų 
gera jame gyventi, dirbti, kad „miescovy“ galėtų tapti vėl lietuviu. Ir su ta 
pat meile, su tuo pačiu pasiryžimu, su kuriuo prieš 2,5 metų atvykau į Vil-
niaus kraštą, gyvenu ir dabar. Aš tikiu, kad po keliolikos metų mes Vilniuje 
būsime įsitvirtinę, savo tikslą bent dalinai atsieksime. Ir pagieža niekinu 
bailius, kurie dėl duonos kąsnio, dėl to, kad pas tėvus dykaduoniauti, pa-
lieka darbo barą. 

Jau ir vėlyvas Didžiojo Ketvirtadienio vakaras. Tėveliai miega. Jie po 
dienos rūpesčių saldžiai sapnuoja. Aš mintimis skrendu į Vilnių, lankau 
Gedimino bokštą, Trijų kryžių kalną, juokiuosi su vaikais, džiaugiuosi at-
bundančia gamta, Neries ir Vilijos nakties pasaka.

1942 m. balandžio mėn. 3 d.
Vakar buvo pavasario diena. Šiandien vėl atšalo ir sniegas sninga. Pem-

pės liūdni „gyvi“ sklinda Paverknės baltuojančiose pievose.
Prisimenu savo gerąjį draugą a. a. Antaną Jurkonį, kuris atsigulė aukšta-

jam Pabradės kalnely. Ryžausi visus jo raštelius – eilėraščius surinkti, per-
žiūrėti, na ir paruošti spaudai. Dabar reiktų parašyti į „Karį“ gerą straipsnį 
apie šį kuklų karį. Medžiagos gausiu iš sesutės Onutės, kuri, rodos, dabar 
yra jo eilių savininkė. Žinoma, tie eilėraščiai nėra tokie stiprūs, bet vis tik šį 
tą galima apie juos pasakyti, žodį tarti. Tuo tikiu galėsiu geriau įamžinti tą 
tylųjį gamtos mylėtoją, svajotoją ir idealistą Jurkonį Antaną.

1942 m. balandžio mėn. 4 d.
Jau arti Velykų – Prisikėlimo šventės varpų linksmoji Aleliuja. Dar 10tis 

valandų ir Aleliuja skambės ryto aušroje. Kristus kelsis jau nebe pirmą kar-
tą, bet šį kartą tokiam šaltam pavasarį.

Diena prabėgo nematant. Šį tą dirbau. Taisiau dviratį ir ruošiausi grįžti 
į mylimą Vilnių. Čia Tėviškėj taip gera, malonu, artima, bet ir nuobodu. 

Nėra nei radio, nei spaudos. Ypač tie įvairūs pletkai man labai nepatinka! 
O kaime jie gražiai ir greitai fabrikuojami.

Buvo pas mane lenkiukas Zavadskas Bolis. Jau antrus metus jis pas An-
tanavičius gyvena ir dirba. Jis geras vyrukas, nėra šovinistas, ultrapatriotas. 
Toks man patinka. Man jo gaila. Jis svetimam krašte, nesuprantamas, gal-
būt daug kieno ujamas, stumdomas ir pagiežos žodžiais svaidomas. Atvyko 
jis Lietuvon karo audros nublokštas, bėgo nuo teutonų naikinančios ran-
kos. Per 2jus metus turėjau progos jį pažinti, susidraugauti. 

1942 m. balandžio mėn. 5 d.
Velykų pirmoji diena
Pirmiesiems saulės spinduliams sveikinant lietuvišką žemę, buvau 

Aukštadvaryje, Prisikėlimo šventėj. Kaimiški balsai linksmai skambėjo 
ryto šaltame ore.

Man patinka, kad mano parapijos bažnyčioje po 20 viršum metų buvo 
panaikintas lenkiškas žodis ir daugiau lenkai neplėšys kakarinių, norėdami 
vieni kitus perrėkti. Dabar girdis vien lietuviškas žodis, kurį ir lenkai turi 
suprasti. Kiek liūdnoka, kad nėra kam giedoti. Choras dar pagieda, bet prieš 
pamaldas, kaip mama sako, rožančiaus giedojimas apgailėtinoj būklėj.

Iš bažnyčios su tėveliu grįžome rogėmis. Sniego dar daug. Nors turėtų 
būti pavasaris, bet dar šaltis glamonėja.

Vėliau tradicinis Velykų stalas su pašventintais valgiais, Velykų pyragu. 
Pusryčius valgėme visa šeima, kuri per daug maža: tėveliai ir aš.

1942 m. gegužės mėn. 23 d.
Dienos bėgte bėgo, mintys skriste skrido. O tų minčių aibės.
Šiandien paskutinioji mokslo metų diena. Baigiau egzaminais penkta-

me ir šeštame skyriuje. Išleidau 27 abiturientes, be šviesesnio ateities kelio, 
su nežinomu rytojumi. Darbo metai baigėsi. Šie mokslo metai man pačiam 
buvo tikrai ypatingi. Juk aš taip nenorėjau vadovauti, norėjau vien dirbti 
eilinio mokytojo pareigose. Ir kada man šitas kryžius kliuvo, jį prisiėmiau 
su pasitikėjimu ir pasiryžimu dirbti. O tame žodyje „dirbti“ susikaupė visos 
mano svajos ir pajėgos. Ir kaip malonu prisiminti anas vargo dienas, kada 
mokykloje išbūdavau ne vieną, bet šešias, septynias ir daugiau valandų. 
Aš tiek neprivalėjau dirbti. Galėjau pasielgti lygiai, kaip kiti pasielgia, bet 
ne! Juk mes jaunystėje turime dirbti, kol jaunystė tepuošia mus, kol darbo 
ugnis visą nugali, kol neatslūgs jausmai tam naujajam žmogui. Ir šiandien, 
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baigus mokslo metus galiu ramiai, drąsiai pasakyti, kad tai buvo mano dar-
bo metai.

1942 m. gruodžio mėn. 8 d.
O dienos mano, skubate ir skriejate į nežinomybę. Čia, rodos, buvo va-

sara, čia ruduo, o dabar ir žiema.  Visur balta balta. Gražu!
Švenčiam! Bet kada mes nešvenčiam. Jau savaitė laiko, kaip mokykloje 

kapituliavome dėl kuro stokos. Laiko kiek daugiau ir galima laisviau atsi-
kvėpti bei studijas tęsti. Studijuoti studijuoti ir dar kartą studijuoti, tai mano 
šūkis. Tikrai nėra gražesnio dalyko už studijas. Amžiais žmonijos krautus 
lobius peržvelgti, pažiūrėti kaip kūrėsi žmonijos kultūra, kaip gyveno pil-
kasis pasaulio keleivis – žmogus. O studijuoti gera! Čia draugų neblogas 
kolektyvas, dar nepražydusi jaunystė ir kitkas puošia mūsų dienas. Kai link 
darbo – nemažai. Kiek suskaičiavau knygutėje valandas – 75 savaitinės! 
Atrodo nemažas skaičius. Bet kada jas lankai, klausai, tai menkniekis!

Mokyklos darbe pradžia buvo nekokia: trūko mokytojų, knygų, mokslo 
priemonių, o ypač kuro. Mokytojų kolektyvas pabaigoje susitvarkė ir jau 
galima buvo dirbti, bet šaltis ir blogas oras sutrukdė.

*  *  *
Prisimenu praeitį ir anas saulėtas gruodžio dienas. Lygiai prieš 3 metus 

(gruodžio 8,1939) Aukštadvario katalikiškasis jaunimas ateitininkai šven-
tėm savo jubiliejų – 15 metų veikimo sukaktį. Vaikų darželyje (prie seno-
sios parapijos kapų, Plesevičiaus namuose) vyko iškilmingas, bet slaptas 
susirinkimas. Tai buvo paskutinis nuoširdus bendradarbiavimas su ateiti-
ninkais aukštadvariečiais. Tada aš vadovavau jiems paskutinį kartą. Lygiai 
po 12 val., gruodžio mėn. 9 d. 4 val. ryto apleidau Aukštadvarį ir iškeliavau 
į platų pasaulį, į naują gyvenimą. Tada iškeliavau dirbti Tėvynei, Lietuvai, 
dirbti auklėjant jaunąjį tautos pumpurą vaikus.

Rodos tai neilgas laiko tarpas, bet kiek prisiminimų jis palieka savyje, 
kiek pergyventa visokių įvykių, įvykėlių. Ličiūnai, Grioviai, Vilnius, tai pri-
siminimų kupinos vietos. Kiek šalčio iškentėta Ličiūnuos, kiek kelio pada-
ryta vaikštant į Griovius! Šiandien pats stebiuosi: nueiti ir grįžti po 8 km, 
tai ne juokai! Šalia dar studijos. Šiandien atsiekus šį tą – džiaugsmas!

1942 m. gruodžio mėn. 9 d.
Trečiadienio dienelė merkiasi, o kartu baigiu šios dienos vargus. Per 

dieną prisilaksčiau prisivaikščiojau, net kojos skauda.

Buvau pas universiteto prorektorių atsiimti istorikų būrelio įstatų. Mat 
istorikai pasiryžo įsteigti būrelį, kad šalia tiesioginio lavinimosi, galėtų pa-
siruošti ir kitiems darbams, patarnauti Tėvynei, papildyti eiles tų, kurie be-
baigia keliauti sunkų gyvenimo kelią. Reikia jaunystėje apsišarvuoti šarvais, 
kurie vėliau būtų prūsams ar azijatams ar šlėktoms sunkiai perkandami.

1942 m. gruodžio mėn. 24 d.
Kūčių laimingas vakaras
Laimingos Kūčios tėvų pastogėj. Savo tėvelių globoj praleidau dar vie-

nas jaunystės dienų Kūčias. Kūčios džiaugsmo ir prisiminimų vakaras. Ra-
mybės Viešpats ir Valdovas 1943 kartą užgimsta Nors Ramybės Viešpats, 
bet pasauly nėra ramybės. Karas ir skerdynės pasiima milijonų žmonių 
gyvybes.

Vakaras gražus, kokių reta sodžiui žiemos pradžioj. Dangus pilnas 
žvaigždžių, spindi ir mirga. 

Gloria in excelsis Deo! Garbė Dievui aukštybėse – ramybė Tau lietuviš-
kas pasaulį!

1942 m. gruodžio mėn. 25 d.
Kalėdų pirmoji diena.
Kalėdų šventės prasidėjo. Kalėdos – laisvos ir laimingos. Ryte buvau 

parapijos bažnyčioj – Aukštadvaryje.
Kalėdų vakarą praleidau su tėveliais: lošiau kortomis ir skaičiau jiems 

spaudos žinutes.

1942 m. gruodžio mėn. 31 d.
Paskutinis 1942 m. vakaras. Kaip geras šeimininkas patikrina savo 

praėjusių metų balansą, savo nuveiktų darbų apyskaitą padaro. Taip ir 
aš. Trumpai peržvelgsiu savo nueitą kelią per 1942 metus. Šie metai buvo 
darbo metai. Malonu pačiam prisiminti, kad dirbta, nenuobodžiauta. Šiais 
metais baigiau Pedagoginį Institutą ir tuo būdu padariau žingsnį pirmyn. 
Šalia to lankiau Vilniaus Universiteto Humanitarinį fakultetą. Vasarą pra-
leidau dirbdamas. Dirbau Vilniuje mokytojų cenzui įgyti kursuose, dirbau 
tėvų ūkyje. Taip pat šiais metais nestigo duonos. Ir kaip keista rašyti apie 
duoną, kurios mūsų Tėvynėje tiek daug. Bet karas padaro savo „stebuklus“. 
Ir kiek yra žmonių, kuriems trūksta duonos gabalo, ką bekalbėti apie ge-
resnį skanėstą.



54  # #  55

Ką aš numatau ateinančiais metais padaryti ar atsiekti? Pirmiausia – au-
klėti jaunąjį Vilniaus diegą – vaikučius. Išauklėti tą jauną diegą, kad jis ne-
siskirtų nuo savo kamieno – lietuviško kamieno. Tiesa, šaltis ir karo aplin-
kybės privertė mokslo darbą kiek sutraukti. Bet vėliau atidirbsime. 

Toliau studijos! Tikiu, kad 1943 m. man bus irgi palankūs, kad galėsiu 
studijas tęsti, o gal ir baigti. Tikiu, kad pavasario semestrą užbaigsiu neblo-
gais rezultatais. 

Mano asmeniniam gyvenimui laukiu sėkmės. Tikiu, kad likimas manęs 
nenuskriaus, o Dievas padės.

Post scriptum.
Mano šių metų didžiausias darbas, tai ruošimas Lietuvos švietimo isto-

rijos. Tiesiog gėda mums lietuviams pedagogams, kad mes neturim savo 
lietuviškos pedagogikos praeities žinių. O mūsų mokykla irgi pergyvenusi 
audringą ir sūkuringą gyvenimą. Jos istorija išpuošta kančios ir pergalės 
žiedais. Aš pasiryžau duoti platesnę apžvalgą. Tiesa, šioje srityje šis tas dir-
ba. Pvz., prof. Matusas ir prof. Adolfas Šapoka. Universitete skaitė po 2 
val. „Lietuvos švietimo istorija“. Galvoju su jais arčiau sueiti, pasikalbėti, 
pasitarti. Dabar gi pradėjau rinkti medžiagą, teisingiau sakant bibliografiją.  
Radau nemaža medžiagos apie Vilniaus mokyklą, jos kelius Repnino val-
džios metu. Tai lietuviškos mokyklos vergijos tarpsnis. Jį gražiai apibūdina 
Žytkovičius savo veikale „Repnino valdžia Lietuvoje“.

Arba ir vėl problema, kaip jos nespręsime! Gyvenam kad ir karo metą. 
Mokyklos veikia, mokytojų seminarijos irgi. Ir štai koks vargas. Neturime 
pedagogikos istorijos. Turėjome Esmaičio parašytą. Laida išsemta, trūks 
plyš, bet negausi. Ir vargsta mūsų būsimi pedagogai be vadovėlio, be ran-
kvedžio. Pasiryžau visomis galimybėmis dirbti, kovoti, bet naująją pedago-
gikos istoriją išsikovoti. Tikiu, kad kilnūs norai nepranyks, o darbu, triūsu 
ir ištvermingumu padarysiu tai, ką kiti seniai „negali“.

*  *  *
Paskutiniosios minutės 1942 m. bėga. Praeitis nukeliavo, ji nebegrįš. 

Gyvenu ateitimi. Aš ją turiu išnaudoti. Išnaudoti taip, kaip begali išnaudoti 
mano amžiaus jaunuolis.

1943 m. sausio mėn. 7 d.
Sninga. Baltos sniegulės, angelų ašaros krinta ir krinta. Daug jų puošia 

nuodėmingą žemės veidą.
Sėdžiu ir skaitau. Daug skaitau, kiek tik laikas leidžia. Šiandien baigiau 

skaityti lenkų autoriaus Žytkovičiaus istorinį veikalą. Jame daug daug ra-
šoma apie LDK tironą – Repniną. Knygoje radau daug apie to meto moky-
klas. Tos medžiagos negalėjau nurašyti, pasižymėjau tik šaltinius. Daugu-
moje tai lenkų kalba rašyti dalykai ir neseni. Tikiuosi juos rasiąs Vilniaus 
universiteto bibliotekoje arba kur nors kitur. 

Šiandien Lietuvoje žemesnėse ir vidurinėse mokyklose prasidėjo moks-
las, t. y. po trumpų Kalėdų atostogų vėl darbas. Aš dar galiu vieną savaitę 
paatostogauti, pasidžiaugti Tėviške, gerai pasišildyti ir žinoma pasisotinti 
gaspadoriška porcija. Reikės grįžti į Vilnių, šalti ir alkti. Pikta! Čia namuose 
taip gera (nors ir liūdna). Grįžus klausysiu ponų profesorių beriamą iš-
mintį, istorines bei pedagogines žinias. Esu pasiruošęs dviems egzaminams 
laikyti: naujų amžių istoriją ir filosofijos problemas. Kadangi šie mokslo 
metai kiek „sufušeruoti“, tat pasiryžau kitoj srity atsigriebti – išlaikyti dau-
giau egzaminų. Pagal bendrą planą egzaminus manau laikyti sekančiai: iki 
vasario mėn. 1 d. išlaikyti filosofijos problemas ir naujųjų amžių istorijos 
egzaminus; vasario mėn. 15 d. – visuotinės meno istorijos; kovo mėn. 1 
d. –  istorijos teoriją, vidurinių amžių istorijos ir bendrinės kalbos; kovo 
15 d. – pedagogikos, Lietuvos archeologijos; balandžio 1 d. – padedamųjų 
istorijos mokslų; balandžio 30 d. – pedagogikos; gegužės mėn. – lietuvių 
liaudies meno istorijos, lenkų ir vokiečių kalbų. Birželio mėn. kas liks iš 
kitų mėnesių plano nelaikyta. Tai toks mano egzaminų tvarkaraštis. Steng-
siuosi kiek sąlygos leis jo laikytis.

1943 m. sausio mėn. 13 d.
Šalta, velniškai šalta. Termometras rodo -17 laipsnių, o tėvelis dar ne-

grįžta iš Vilniaus. Nuvežė man malkas. Pagaliau grįžo. Parvežė man iš sos-
tinės lauktuvių: laikraščius ir laiškus. Tikrai nesitikėjau gauti jau išleistus 
„Nauj. Lietuvos“ numerius, o dabar gavau visus visus. Perskaičiau.

Dar porą dienų ir grįšiu į Vilnių: šaltą, alkaną ir vis skubantį, bet mielą 
Tėvų miestą. Ten galėsiu prie geresnės šviesos daugiau dirbti. Dabar gi var-
gas, nes žvakės šviesa per daug akis gadina. Miegi, miegi ir miegi, net 13–14 
valandų pramiegi, o jokios naudos.

1943 m. sausio mėn. 17 d.
Buvau Aukštadvary pamaldose, svečiuose ir kitur. Mokiau ūkio moky-

klos mokines tautiškų šokių. 
Mamaitė serga. Ir kaskart blogiau! Nežinau kas ir bus? Tikrai ji savo 
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rūpesčiu pati sau duobę kasa. Ir dabar, serga, bet rūpinasi ir rūpinasi ma-
žiausiu menkniekiu. Kitą kartą tiesiog pikta, susibari. Bet kaip barsi, juk ji 
mano Motina!

1943 m. sausio mėn. 23 d.
Bemaž savaitė laiko kaip Vilniuje. Tame pačiame Vilniuje, kurio taip 

ilgiuosi. Ir vėl tas pats šaltokas kambarys, darbas, įvairūs kasdieniniai rei-
kalai ir rūpesčiai. Kada jie ir bepasibaigs. Laikrodis rodo 21 val., o aš ką 
tik grįžau iš paskaitų. Šiandien turėjau pas J. Jakštą istorijos seminarą ir 
istoriografiją. Istoriografijos turėjome priešpaskutinę paskaitą ir ji buvo ti-
krai įdomi. Docentas skaitė apie romantišką istoriografiją 19 a. pradžioje 
Vilniaus universitete. Tai istorikai Lelevelis ir Zenota Onacevičius. Ypač 
pastarasis įdomus, nes Lietuvos istoriją skaitęs kaip atskirą dalyką ir buvo 
didelis jos mėgėjas. Jis 25 m. dirbo ir ruošė Lietuvos istoriją, deja jos šian-
dien mes neturime. Šis istorikas mums lietuviams brangus, nes tai Nezabi-
tauskio, Daukanto, Valančiaus mokytojas. Apie jį lenkų istorikas Janovskis 
ruošė veikalą, bet mirtis sutrukdė tai baigti. Ar nereikėtų mums lietuviams, 
o ypač jaunesniems, patyrinėti tą žymų asmenį. Mane profesoriaus žodžiai 
paveikė ir jei leis sąlygos, pasiryžęs tą asmenybę ištirti. Medžiaga daugiau-
sia lenkų kalba ir tikrai nebus sunku.

Eidamas namo, kol atėjau nuo Pilies gatvės iki Daukanto sutikau ma-
žiausia 10 girtų lietuvių, kurie savo leksikoną tinkamai „vartojo“. Ir kaip 
liūdna, juk tai lietuviai ir kur – Vilniuje! Tikrai mes verti dar didesnės Die-
vo bausmės. Mes neatjaučiame pasaulyje viešpataujančio vargo, nematome 
šąlančių ir alkstančių. Mat per daug sotūs, kad geriame ir per Aušros Var-
tus keikdamiesi einame.

Baigiu savaitę. Ją sunaudojau tikrai gražiai ir naudingai. Kiek galėjau 
paskaitas klausiau, reikalus atlikau. Šios savaitės užduotį – naujųjų amžių 
istorijos egzaminą antradienį išlaikiau.

1943 m. vasario mėn. 3 d.
Jau kelios dienos, kaip nėra paskaitų, egzaminų sesija. Kiek daugiau lai-

ko pasidžiaugti šiltu kambario oru ir atodrėkiu.
Vilnius gyvena išgąsčio dienas. Pasklido gandas (jis turi kiek tiesos), 

kad Kaune daug sušaudytųjų. Ir Vilnius išsigando. Be to, kiek girdėta, ir 
kitokių aliarmuojančių žinių. Tam yra pagrindas. Mat vokiečiai pasirodo 
nesą nenugalimi. Prie Stalingrado 6-toji armija visiškai sutriuškinta. Kitur 

irgi kailin gauna. Kalbama apie lietuvių mobilizaciją. Palauksime, pamaty-
sime.

1943 m. vasario mėn. 13 d.
Ir vėl tėviškėj, tėvų pastogėj. Čia taip gera ir miela.
Užvakar palikau Vilnių. Pėsčias atėjau į Trakus, o iš Trakų arkliuku su 

tėveliu atvažiavau į namus.
Dabar skaitau knygą. Joje radau daug gražių citatų. Tai vis bagažas į 

mano aforizmų rinkinį. Turiu nuvažiuoti pas Milžiną. Ne, geriau šiandien 
parašysiu ir prašysiu grąžinti mano aforizmų rinkinį. Jį papildysiu naujais 
žodžiais, naujomis didžių žmonių mintimis.

1943 m. vasario mėn. 16 d.
Motto:
Laisvė – tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra laisvės, nėra nei Tė-

vynės; nėra Tėvynės, nebus nei laisvės. Mylėdamas Lietuvą, myliu laisvę, 
kurią tegali man laiduoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė.

Mano Tėvynė reali; turi savo vietą pasaulyje, iš kurios jos niekas netesės 
išstumti. Gali ją smaugti priešai ar broliai apsikabinę, kol nebus visai tautai 
nukapotos galvos. Ligi tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta žiobtelės gim-
tojo kvapo ir sušuks: tebesu gyva!

Vaižgantas1*

1943 m. kovo mėn. 17 d.
Seniai dienoraščio lapai tebuvo marginti. Gyvenimo dienos bėgo ir 

bėga. Visokie įvykiai, įvykėliai, kur besuspėsi registruoti ir juos pergyventi. 
Vieni tų įvykių yra linksmesni, giedresni, kiti paniurę, o treti visai tamsūs.

Paimkim šios dienos įvykius. Jie per daug skaudūs, o ypač mums jauni-
mui. Ši diena mūsų tautos gyvenime bus įrašyti atmintinomis raidėmis.

Saulėtas ankstyvas pavasario rytas. Dangus giedras ir gražus. Saulė, iš-
kilusi už Vilniaus bokštų, šypsosi it jauna mergelė bernelį išvydusi. Perna-
kvojęs zuikio miegu naktį (mat policijos paieškomas) išėjau į miestą. Einu 
pro Pedagoginį Institutą, kur prabėgo porą mano gražių jaunystės metų. 
Ir ... jaunimo būriai. Vartai užkelti, prie jų vokiečiai su automatais. Baisu. 
Krato ir krausto pedagogus.

1 (Iš Juozo Tumo-Vaižganto minčių apie Tėvynę, rašinyje „Aš mylėjau Lietuvą“ (1917 m.) – sudary-
tojų pastaba).
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Einu toliau. Reikia aplankyti mokslo šventovę Alma Mater. Ir čia tas 
pats vaizdas. Šventovė apstatyta vokiečių saugumo policija, kuri ten „šei-
mininkauja“. O „šeimininkavimas“ tikrai gražus. Viskas naikinama, gadi-
nama. Gražioji šventovės iškaba „kultūringųjų“ vokiečių buože sudaužyta. 
Liūdna. Toks pats likimas ir Švietimo Valdybos, Meno Akademijos, Moks-
lų Akademijos bei kitų aukštųjų švietimo įstaigų. Įtūžo vokiečiai, kad mūsų 
jaunimas neina mobilizuojamas ir keršija. O jų kerštas dangop šaukiasi.

Mūsų tarėjai suimti. Kiek teko patirti gen. Raštikis bei gen. Nagevičius 
suimti.

Visų mūsų nuotaika prislėgta. Mes jaunimas nenuliūstame. Mes ryžta-
mės kovoti. O kova bus didi.

1943 m. liepos mėn. 4 d.
Saulutė šypsosi ir kartu dažnai pravirksta. Toks yra šių metų pavasaris. 

Tokių pavasarių reta. Šiandien išlaikiau visuotinės istorijos baigiamąjį eg-
zaminą. Deo Gratias! Nors Universitetas neveikia, bet neoficialiai. Egzami-
navo prof. L. Karsavinas. Egzaminą pradėjau laikyti 17 val., baigiau 19 val.

1944 m. vasario mėn. 7 d.
Mano dienos! Kokios jūs greitos, vakar džiaugiausi saulėta vasara, per 

dienas buvau darbe, o vakarais ilgai ilgai neužmigdavau. Šiandien jau an-
troji žiemužės pusė. Ir kokia nuostabi ši žiema. Tokių žiemų reta. Niekur 
nerasi sniego gniūžtės. Kelios dienos buvau išklydęs į Vilniaus apylinkes. 
Purvynas bei purvynėlis – šios žiemos liudininkai.

Mano dienoraštis mažai rodo gyventų valandų džiaugsmo. O tikrai 
buvo gražių valandų. 

Rytoj rengiuosi važiuoti į Kauna, Alytų bei Merkinę.

1944 m. vasario mėn. 10 d.
Vakar ryte pasiekiau Alytų. Anelė laukė stotyje. Kokia ji gera mano se-

sutė [pusseserė]. Netingėjo anksti keltis, nesibijojo naktį eiti. Pasisvečiavau 
pas ją ir 13 val. turėjau su Merkinės paštu išvykti. Deja paštas mane paliko 
ir tolimesnis vyksmo išsidėstymas priklausė nuo kitų aplinkybių bei lai-
mikių. Laimė lydėjo. Turėjau progą su girtais policininkais 32 km arkliais 
važiuoti. Merkinę pasiekiau 9 val. vakaro. Kelionė buvo įdomi. Baltai už-
maskuoti laukai, žiaurus pietų vėjas ir brutalus policininkų žodžiai, tai ir to 
vakaro įspūdžiai.

Žilasis Merkinės dekanas, mano buvęs kapelionas ir gerasis mokytojas, 
maloniai ir šiltai sutiko. Per daug laimingas jaučiausi. Daug apie jį galė-
čiau prirašyti, bet širdyje meilę nešiosiu. Ilgai kalbėjom įvairiom temom, 
dalijomės prisiminimais ir praeitų dienų dūžiais. Pagaliau naktis užmerkė 
mums akis.

Kėliau 6,30. Malda, sielos balzamas, sustiprino mane. Po pusryčių grį-
žęs į Dekano butą, sutikau generolą Daukantą. Tikrai nuostabus ir malonus 
žmogus. Pilnas sąmojo, nuoširdumo ir gyvos orientacijos. Žmogus jau se-
nas, ligos ir bolševikų kalėjimo išvargintas. Dabar jis Merkinės gimnazijos 
mokytojas. Jo 60 metų sukaktis šiais metais minima. Aš jam linkiu gražios 
sveikatos ir džiaugsmo naujam Tėvynės rytmetyje.

Vakare dalyvavau Merkinės literatų pobūvyje. Jaunos jėgos, vyresniųjų 
literatų remiamos ir skatinamos, gražiai auga. Turėjau garbės pažinti gim-
nazijos mokytojus bei būsimus savo mokinius.

1944 m. vasario mėn. 11 d.
Lengvi Dekano žingsniai pažadino mane iš miego. Senoji Merkinės 

bažnyčia mistiškai nuteikė. 9 val. 40 min. sunkvežimiu išvažiavau į Alytų. 
Turėjau keliauti Dzūkijos – Dainavos krašto laukais. Lengvutis vėjelis bei 
maloni draugystė greitai atvedė į Alytų.

1944 m. vasario mėn. 14 d.
Vakar buvau Rūdiškėse. Kalbėjau su tėveliu. Mamaitės sveikata šlyja, 

o čia tarnaitės nėra. Ką padarysi. Už tai šiandien pasiunčiau telegramą į 
Vievį. Gal gausiu jai pagalbininkę.

Šiandien nutariau susitikti su p. Maciūnu. Pažadėjo knygų iš Universi-
teto bibliotekos. Gerai! Galėsiu skaityti.

1944 m. vasario mėn. 15 d.
Diena be didelių įspūdžių. Mokyklos darbas pradeda trukdyti paskai-

tų klausimą. Nežinau kaip sutvarkysiu. Norėčiau išsprukti ir kiek daugiau 
paskaitų paklausyti, bet jokiu būdu neįmanoma.

Buvau Universiteto bibliotekoje. Šį tą pasižymėjau ir tikiu gausiąs pa-
skaityti. Nežinau kaip pajėgsiu kelis zuikius vienu šūviu nudėti.

[Toliau dienoraštis sunaikintas].
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Aš laimingas, kad galėjau dirbti
 (Prof. S. Biziulevičiaus interviu 1992 m. duotas  

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentei Astai Būčienei) 

Klausimas. Tamsta esate garsus mokslininkas, stebina Jūsų darbų te-
matikos įvairovė – parazitologija, medicinos ir gamtos mokslų istorija. 
Įdomu būtų sužinoti, kokia buvo tokio žmogaus vaikystė, kada formavosi 
Jūsų asmenybė?

Atsakymas. Augau kaip ir kiekvienas valstiečio vaikas – vasarą ganiau, 
žiemą mokyklą lankiau. 1930 m. tėvai išleido mane į Aukštadvario progim-
naziją. Ją baigęs, likau ūkyje, ariau, akėjau, o naktimis mokiausi, be galo 
norėjau mokytis. Domino viskas gamta, Lietuvos istorija ir ypač visuotinė, 
pasaulinė istorija, todėl neatsitiktinai pasirinkau ją studijuoti. Gimnazis-
tu būdamas pradėjau rinkti tautosaką. Apie 1936 m. atsitiktinai sužinojau 
apie Kaune esantį Lietuvių tautosakos archyvą, parašiau laišką, kuriame 
teiravausi ar galėčiau prisidėti prie šio darbo ir nusiunčiau kelis tautosakos 
užrašymus. Gavau palankų atsakymą, kad esu įtrauktas į nuolatinių Archy-
vo bendradarbių korespondentų būrį ir kviečia rinkti toliau tautosaką savo 
apylinkėj, palaikant su archyvu nuolatinius ryšius. Siunčiau ir savo paties 
surinktą tautosaką, ir „Pavasarininkų“ draugijos.

Klausimas. Kaip atsitiko, kad gimnaziją baigėte Kretingoje, taip toli 
nuo gimtinės?

Atsakymas. Tėvo draugas, aplankydamas mus vasarą, pastebėjo mano 
didelį norą mokytis. Tuo metu jis buvo Kretingos pranciškonų gimnazijos 
direktoriumi, ir jis pasiūlė man tęsti mokslus toje gimnazijoje. Prisiėmė 
visas išlaidas, net 30 litų teko mokėti mano geradariui už mokslą.

Klausimas. Kas paskatino Jus studijuoti, Kaune, universitete istoriją?
Atsakymas. Turbūt, kaip ir visi jauni žmonės labai norėjau žinių. Ir vi-

suotinė istorija, man atrodė tuo metu, lyg neišsemiamas žinių šaltinis. Turė-
jau nuostabius dėstytojus – prof. L. Karsaviną, I. Jonyną, J. Puziną ir kitus.

Klausimas. Kiek žinau, teko trumpam palikti studijas. Kodėl?
Atsakymas. Taigi, atvykau studijuoti į Kauną teturėdamas vos 25 litus. 

Tie pinigai greitai baigėsi, tad nusprendžiau prašyti Švietimo ministrą L. Bis-
trą įdarbinti mane kur nors mokytoju. Tuo metu Lietuvos delegacija vedė de-
rybas su Rusija dėl Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai. Ministras sužinojęs, 

kad aš moku lenkų kalbą, paskyrė mane mokytoju į Vilniaus kraštą. 1939 m. 
gruodžio mėn. aš atvykau į Paberžės valsčių. Dirbau Ličiūnų kaimo moky-
toju. Turėjau apie 100 mokinių. Pasisekė vietinius gyventojus patraukti mo-
kytis lietuvių kalbos. Suorganizavau lietuvių kalbos kursus, ūkininkų ratelį. 
Vėliau buvau perkeltas į Griovų kaimą Riešės valsčiuje. Jis arti Vilniaus, todėl 
ryžausi mokytojaudamas studijuoti. Įstojau į Vilniaus pedagoginį institutą, 
vėliau tęsiau studijas Humanitarinių mokslų fakultete, kurį baigiau 1943 m.

Klausimas. Baigėte Humanitarinių mokslų fakultetą, visuotinę istoriją. 
Kaip atsitiko, kad tais pačiais metais stojate į VU, studijuoti medicinos?

Atsakymas. Dar studijuodamas istoriją, ėmiau domėtis medicina, jos 
istorija. O norint studijuoti medicinos istoriją, reikia papildomų žinių ir 
iš medicinos. Be to pradėjo sirguliuoti mano pats brangiausias žmogus – 
mama. Aš maniau galėsiantis jai padėti.

Klausimas. Turbūt sunku buvo ne tik gyventi, bet ir mokytis vokiečių 
okupuotame Vilniuje?

Atsakymas. 1943 m. sužinojau, kad nelegaliai universitete vyksta medi-
cinos studijos. Iš pradžių vokiečiai leido studentams mokytis, bet pageida-
vo, kad studentai prisidėtų fiziniu darbu prie vokiečių pergalės. O 1943 m. 
maždaug kovo mėn. nutarė visai uždaryti universitetą. Universiteto patal-
pos buvo užimtos vokiečių, jie ten buvo įsirengę ligoninę. Mus ruošė slap-
ta, neva būsimus felčerius, o merginas seseles karo reikmėms. Sąlygos buvo 
labai prastos, neturėjome nei auditorijų, nei praktikai reikalingų patalpų 
bei inventoriaus. Naudojomės šalia esančios ligoninės patalpomis. 

Klausimas. Didelė šventė turbūt buvo, kai Vilniaus kraštas atiteko Lie-
tuvai. 

Atsakymas. Taip, žinoma džiaugsminga šventė. Buvome pasiilgę Vil-
niaus. Buvome kupini entuziazmo, ryžto ne tik mokytis, bet ir dirbti jame. 
Nuo 1939 m. iki dabar gyvenu ir dirbu Vilniuje.

Klausimas. Teko Jums bendradarbiauti su J. Balčikoniu, sudarant lie-
tuvių kalbos žodyną, su T. Ivanausku ir kitais. Gal papasakotumėte apie šį 
bendradarbiavimą?

Atsakymas. Pažintis su J. Balčikoniu prasidėjo po 1935 m., kada jo 
pavedimu, lietuvių kalbos žodynui po savo apylinkes rinkau žodžius. Jau 
vėliau jį sutikdavau Mokslų akademijoje. Žavėjo mane jo darbštumas, ne 
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mažiau domėjausi jo bitėmis. Įsivaizduojate, buvo įkurdinęs lange bičių 
avilį. Su T. Ivanausku susipažinau jau studijuodamas mediciną. Vėliau 
kartu dirbdamas Eksperimentinės medicinos institute. Kadangi domėjausi 
medicinos istorija, o domėtis ja negalima be gamtos mokslų istorijos, tad 
vis klausinėdavau T. Ivanauską man rūpimais klausimais. Susirašinėjome, 
būta gražaus archyvo, bet jis sudegė. Stebino gilios žinios gamtos mokslų 
istorijos srityje. Gerte gėriau kiekvieną jo žodį, jis ir palaikė mano ryžtą tęsti 
medicinos ir zoologijos istorijos studijas. Man teko ir akademiką P. Šivickį 
neblogai pažinti. Klausydavau jo paskaitų apie gamtą, kurias transliuoda-
vo Kauno radijas. Vėliau buvau jo studentas. 1959 m. įkūrus Zoologijos 
ir parazitologijos institutą, likome dirbti kartu. Pamenu mano ruošiamus 
spaudai mokslinius straipsnius perskaitydavo nedelsdamas, įrašydavo savo 
pastabas, paskatindavo dirbti toliau.

Klausimas. Prof. V. Girdzijauskas 1947 m. rašė, kad Eksperimentinės 
medicinos ir onkologijos institute numatomas darbo baras – Lietuvos me-
dicinos istorija. Ir Jus pristato kaip tinkantį šiam darbui, turintį pakanka-
mai žinių ir iš istorijos ir iš medicinos. Kaip atsitiko, kad po kelių metų 
Jūs dirbate parazitologijos srityje, o Jūsų mėgstamas darbas – medicinos 
istorija atsiduria lyg antrame plane, lyg laisvalaikio užsiėmimas?

Atsakymas. Medicinos ir zoologijos istorijos srityje aš pradėjau dirbti 
1947 metais. Buvo paskirtas man ir mokslinis vadovas L. Stašūnas. Buvome 
numatę darbo planą, bet tuo metu Lietuva jau priklausė Tarybų Rusijai. 
Tuo pačiu ji priklausė nuo jos skleidžiamos ideologijos. 1948 m. vyko TSRS 
Biologijos mokslų sesija ir perversmas biologijos moksle. Įsivyravęs lysen-
kizmas trukdė tęsti tyrimus šioje srityje. L. Stašūną apkaltino tuo, kad jis 
per daug palaiko ryšius su Vakarais. Po to jis susirgo, nutrūko mūsų kar-
tu pradėtas darbas. Ėmiau specializuotis parazitologijos srityje. Ir, žinote, 
džiaugiuosi, kad man buvo lemta dirbti šį darbą, kad šį tą padariau, įnešiau 
tam tikrą indėlį į medicinos mokslą, parazitologiją. 

Klausimas. Kokie tolesni Jūsų planai?
Atsakymas. Šiuo metu dirbu tik istorijos srityje. Dabar ruošiu spaudai 

monografiją „Zoologijos istorijos bruožai Lietuvoje“. Ir dar liko pataisyti 
ir papildyti „Medicinos istorijos Lietuvoje bruožai“. Aš laimingas, kad aš 
galėjau dirbti.

Dėkoju Jums už pokalbį.

Svarbiausios  gyvenimo ir mokslinės veiklos datos

1919 m. gegužės 18 d. Gimė Alešiškių km, Aukštadvario vls., Trakų aps. 
Kip ro Biziulevičiaus ir Karolinos Bačinskaitės-Bi-
ziulevičienės šeimoje.

1927–1930 m. Mokėsi lenkiškoje ir lietuviškoje pradžios moky-
klose.

1930–1935 m. Lankė Aukštadvario progimnaziją.
1935–1936 m. Dėl lėšų stokos (tėvams keliantis į vienkiemį) 

mokslas nutrūko, dirbo įvairius ūkio darbus miško 
sandėlyje, produkcijos priėmėju, sielių plukdytoju.

1935–1938 m. Mokėsi savarankiškai – savišvietos būdu, atskirų 
klasių egzaminus laikė Švietimo ministerijos eg-
zaminų komisijoje, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje.

1936–1939 m. Buvo Lietuvių tautosakos archyvo (vadovaujamo 
Jono Balio) bendradarbiu korespondentu, akty-
viai rinko tautosaką, užrašinėjo liaudies mediciną 
Alytaus ir Trakų apskrityse, daugiausia Aukšta-
dvario, Onuškio, kitose vietovėse. 

1938–1939 m. Paskutinę gimnazijos klasę baigė Kretingoje, re-
miamas jos direktoriaus pranciškono Vinco Za-
jančkausko (vienuoliškas vardas Bonaventūra).

1939 m. rugsėjo mėn. Įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanita-
rinių mokslų fakultetą. Po kelių mėnesių mokslą 
nutraukė  dėl lėšų stygiaus.

1939–1944 m. Mokytojavo Paberžės vls. Ličiūnų, vėliau Riešės 
vls. pradžios mokyklose.

1940–1942 m. Mokytojaudamas studijavo ir baigė lietuvių kal-
bą-istoriją Vilnius pedagoginio instituto mokyto-
jų tobulinimosi fakultete.

1940–1943 m. Vilniaus  universiteto Humanitarinių mokslų fa-
kultete studijavo visuotinę istoriją, išlaikė visus 
baigiamuosius egzaminus. 

1943 m. pabaiga Įstojo į pusiau legaliai veikusį Vilniaus universite-
to Medicinos fakultetą, kurį baigęs 1948 m. įgijo 
medicinos gydytojo diplomą.
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1944–1947 m. Dirbo Vilniaus miesto švietimo skyriaus inspek-
toriumi, dėstė istoriją Vilniaus vidurinėse moky-
klose, lygiagrečiai studijavo mediciną.

1947 m. rugsėjo mėn. Vedė linkuvietę Aleksandrą Liubauskaitę (vėliau 
A. Biziulevičienė, odontologė, 1965 m. jai suteik-
tas nusipelniusios gydytojos garbės vardas.

1947–1956 m. Dirbo Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos ir 
onkologijos institute.

1948 m. Organizavo pirmąsias maliarijai ir helmintozėms 
tirti ekspedicijas, kurių dalyviais buvo veterinari-
jos gydytojai-parazitologai, medikai, biologai.

1949 m. kovo 31 d. Gimė sūnus Gediminas (vėliau biotechnolo-
gas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, 
2008 m. paskirta  Lietuvos mokslo premija)

1952 m. Vilniaus  universiteto Medicinos fakulteto tarybo-
je apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją 
„Lietuvos gyventojų helmintofauna ir pagrindi-
niai askaridozės ir trichocefaliozės epidemiologi-
jos veiksniai“.

1954 m. rugsėjo 20 d. Gimė dukra Živilė Jolanta.
1955–1956 m. Žurnalo „Sveikatos apsauga“ redaktoriaus pava-

duotojas.
1955–1962 ir
1968–1990 m. Vadovavo Lietuvos medicinos istorikų draugijai.
1956–1969 m. Lietuvos MA Biologijos instituto (nuo 1959 m. 

Zoologijos ir parazitologijos institutas) vyresnysis 
mokslinis bendradarbis.

1962–1980 m. Lietuvos mokslų akademijos Gamtos ir technikos 
mokslų istorijos komisijos narys. 

1966 m. Kauno medicinos institute apgynė medicinos 
mokslų daktaro disertaciją „Biologiniai askarido-
zės ir trichocefaliozės paplitimo veiksniai bei svar-
biausių geohelmintozių, teniidozių ir difilobotrio-
zės likvidavimo Lietuvoje pagrindai“.

1967–1970 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete skaitė 
medicinos istorijos kursą.

1969–1987 m. Zoologijos ir parazitologijos instituto Protozoo-

logijos ir antropozooparazitologijos (nuo 1980 m. 
Protozoologijos) laboratorijos vadovas.

1970–1990 m. Lietuvos protozoologų draugijos pirmininkas.
1971 m. Suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo var-

das.
1972–1985 m. Kuravo SSRS MA probleminės komisijos „Pagrin-

dinės parazitinės ligos ir jų profilaktika bei gydy-
mas“ veiklą.

1974 m. Už mokslinio bendradarbiavimo ryšių plėtojimą 
Čekoslovakijos parazitologai apdovanojo Bratis-
lavos Komenskio universiteto  aukso medaliu.

1976–1979 m. Išleista „Vilniaus universiteto istorija“ (3 t., su ki-
tais), už kurią 1981 m. paskirta Lietuvos valstybi-
nė premija.

1976~1985 m. Tarptautinės trichineliozės komisijos narys.
1979 m. gegužės mėn. Suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo 

vardas.
1980–1990 m. Istorijos instituto probleminės tarybos „Mokslo ir  

technikos istorija“ narys.
1983 m. vasario mėn. Apdovanotas SSRS žemės ūkio mokslų akademi-

jos akad. K. Skriabino medaliu. 
1984 m. balandžio mėn. Apdovanotas SSRS mokslų akademijos akad. 

E. Pavlovskio medaliu. 
1986–1990 m. SSRS MA Protozoologų draugijos vicepreziden-

tas.
1988–1989 m. Zoologijos ir parazitologijos instituto vyriausiasis 

mokslinis bendradarbis.
1990 m. Paskirta vardinė akad. Pranciškaus Šivickio pre-

mija.
1990–1993 m. Ekologijos instituto vyriausiasis mokslinis ben-

dradarbis, nuo 1993 m. neetatinis mokslinis ben-
dradarbis.

1993 m. Nostrifikuotas habilituotu daktaru (medicinos 
mokslai).

2004 m. gegužės 16-ąją S. Biziulevičius mirė, palaidotas Vilniaus Antakal-
nio kapinėse.



66  # #  67

Gyvenimo aprašymas.

Aš, Biziulevičius Stasys, s. Kipro, gimiau 1919 m. gegužės mėn. 

18 d. Alešiškių k. Trakų rajone, smulkių valstiečių šeimoje. Ten ir 

augau. 1926–1930 m. lankiau Gudžionių k. pradžios mokyklą, o šią 

baigęs, įstojau į Aukštadvario progimnazijos pirmą klasę. Tėvams 

keliantis 1934 m. į vienkiemius, dėl lėšų stokos, buvau priverstas 

mokslą progimnazijoje nutraukti ir grįžti dirbti žemės ūkyje. Moks-

lo troškimas buvo akstinu nugalėti visas kliūtis: dirbau žemės ūkyje 

ir mokiausi. Mokymuisi lėšas pats užsidirbdavau: be darbo žemės 

ūkyje, dirbau miško darbuose, plukdžiau sėlius ir kt. Egzaminus 

už atskiras vidurinės mokyklos klases eksternu išlaikydavau švieti-

mo ministerijos Egzaminų komisijoje, Prienų gimnazijoje. 1939 m. 

baigiau Kretingos gimnaziją. 

1939 m. rudenį įstojau į Lietuvos universiteto humanitarinį 

fakultetą, bet dėl lėšų stokos studijas turėjau nutraukti: 1939 m. 

grudžio mėn. 9 d. pradėjau dirbti mokytoju. Mokytojavau be per-

traukos iki 1947 m. rugsėjo mėn. 1 d.: Ličiūnų ir Griovių pradžios 

mokyklose (Vilniaus rajone), Vilniaus m. ir Vilniaus m. Salomėjos 

Nėries vardo vidurinėje mokykloje. 

1940 m. rugsėjo mėn. įstojau į Vilniaus specialybę Peda-

goginio instituto mokytojų tobulinimosi fakulteto Lietuvos 

istorijos specialybę, kiek vėliau ir į Vilniaus valst. universi-

teto Humanitarinio fakulteto visuotinės istorijos specialy-

bę. Pirmąjį (Pedagoginį institutą) baigiau 1942 m., įgydamas 
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nepilnos vidurinės mokyklos mokytojo teises. 1943 m. kovo mėn. 
išlaikiau ir Humanitariniame fakultete baigiamuosius egzaminus. 
Vokiečiams-fašistams uždarius universitetą, jo baigimo diplomo 
negavau. 1943 m. pabaigoje įstojau į pogrindyje veikusį medicinos 
fakulteto pirmą kursą. Išlaisvinus Tarybų Lietuvą iš okupacijos, 
tęsiau medicinos studijas ir dirbau Vilniaus m. Salomėjos Nėries 
vardo vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju. 

1947 m. rugsėjo mėn. 1 d., norėdamas užbaigti medicinos stu-
dijas, iš pedagoginio darbo pasitraukiau – likau tik Vilniaus valst. 
universiteto medicinos fakulteto baigiamojo kurso studentu. Ta-
čiau tų pačių metų (1947 m.) lapkričio mėn. 16 d. buvau priimtas į 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Eksperimentinės medicinos ins-
titutą moksliniu bendradarbiu medicinos istorijos srityje; čia buvo 
sudarytos sąlygos man baigti medicinos studijas. 

Pradėjęs 1947 m. lapkričio mėn. 16 d. dirbti MA sistemoje, dir-
bu joje ir dabar. Čia 1947–1952 m. dirbau jaun. moksliniu ben-
dradarbiu Eksperimentinės medicinos institute, o nuo 1952 m. iki 
1956 m. – vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1956–1960 m. 
dirbau Biologijos institute, o nuo 1960 m. ir dabar Zoologijos ir 
parazitologijos institute. 1952 m. apgyniau kandidatinę, o 1966 m. 
daktarinę disertacijas. 

Per savo mokslinio darbo laikotarpį vykdžiau ir vykdau eilę vi-
suomeninių įpareigojimų. 

Esu vedęs. Turiu 2 vaikus: sūnų Gediminą Biziulevičių (studen-
tas Vilniaus valst. V. Kapsuko v. universitete) ir dukrą Jolantą Bi-
ziulevičiūtę (mokinė vidurinės mokyklos). Žmona – Biziulevičienė 
A. dirba gydytoja. Išlaikau tėvą. Brolių ir seserų neturiu (mirę). 

1969 m. liepos mėn. 28 d.)
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Stasio Biziulevičiaus surinkto folkloro Aukštadvario valsčiuje 1938 metais sąsiuvinis, saugo-
mas Lietuvių Literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriuje (LTR-1579)

Lietuvių kalbos žodyno redaktoriaus J. Balčikonio 1938-11-02 raštas S. Biziulevičiui
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Mokytojas. 1947 m.

Vestuvių dieną, Linkuva, 1947-09-28

Prof. S. Šopauskas, akademikas K. Skriabinas, S. Biziulevičius, Palamga, 1955 m.

S. Biziulevičiaus parazitologinių tyrimų, vykdytų Lietuvoje 1948–1957 m. geografija
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S. Biziulevičius (sėdi pirmas iš kairės) su Zoologijos ir parazitologijos instituto parazitologi-
nės ekspedicijos dalyviais Kėdainių r., 1957 m.

Su prof. J. Popkovič (Čekoslovakija) ir dr. I. Cironeanu (Rumunija), 
Vilnius, 1972 m. birželis

Su akad. Bojevu (Kazachija), Kirovas, 1973 m. kovas
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Su dukra Živile Jolanta,1975 m.

S. Biziulevičius, T. Arnastauskienė, Ch. Tanner, J. Tanner-Ciplijauskaitė, M. Babenskas, 
L. Ruseckaitė, 1976 m. gegužės 20 d.

Su bendradarbe O. Kublickiene ir helmintologu  J. Čorba (Slovakija), Verkiai, 1976-09-09, 
M. Babensko nuotr.

Pasveikinus S. Biziulevičių, apdovanotą Bratislavos Komenskio universiteto  aukso meda-
liu. Iš kairės: L. Banytė, L. Buta, I. Juozapaitienė, S. Biziulevičius, L. Bergendi, L. Gaidama-
vičienė, T. Arnastauskienė, B. Rožinskas, Vilnius, 1975 m. vasaris.
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S. Biziulevičius, V. Kurašvili (Tbilisis), S. Kamendarovas (Sofija) traptautinėje 
konferencijoje trichineliozės klausimais, Poznanė, 1976-08-29

Su Baltarusijos delegacijos nariais II-os Sąjunginės konferencijos trichineliozės klausimais   
metu, Vilnius, 1976-05-04, D. Šemetulskio nuotr.
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Namuose su dukra Živile Jolanta, vaikaičiu Vytuku ir žmona Aleksandra. 
Vilnius, 1978 m.,  D. Šemetulskio nuotr.

Su žmona Aleksandra, 1978 m., D. Šemetulskio nuotr.

Su sūnumi Gediminu. 1981 m.
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Valstybinės premijos laureato diplomo įteikimas (dešinėje Lietuvos mokslų  
akademijos prezidentas akad. J. Matulis), 1981-12-03

Protozoologijos laboratorijos vadovas, Vilnius, 1982 m. vasaris, D. Šemetulskio nuotr.

S. Biziulevičius (antras iš dešinės) Sąjunginės protozoologų draugijos tarybos posėdyje 
Vitenske, 1983 m. spalis

Prof. S. Biziulevičiaus pranešimas Protozoologų draugijos suvaževime, Vilnius, 1982 m.



84  # #  85Zoologijos ir parazitologijos instituto Protozoologijos laboratorija, 1989 m. vasaris

Su laboratorijos bendradabe, citologe J. Grikienėne, 1987-10-25 S. Biziulevičius su instituto darbuotojais 70-mečio metu, 1989 m. gegužė

S. Biziulevičiaus 70-mečio proga į Alešiškių vienkiemį renkasi profesoriaus kurso draugai
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I. KNYGOS

1952
1. Kovokime su susirgimu žuviniu kaspinuočiu! / Sanitarinio švietimo 

namai. – Vilnius : Tiesos sp., [1952]. – 4 p.
2. Гельминтофауна населения Литовской ССР и основные факторы 

аскаридоза и трихоцефалеза : автореферат дисcертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук / Институт экспери-
ментальной медицины Академии наук Литовской ССР : научный 
руковoдитель В. И. Гирдзияускас. – Вильнюс, 1952. – 16 p. : schem.

1954
3. *Gyvybės išsivystymas Žemėje : paskaita / Lietuvos TSR Ministrų Taryba. 

Kultūros-švietimo įstaigų vyriausioji valdyba, Respublikinis paskaitų 
biuras. – Vilnius, 1954. – 33 p. – Bibliogr.: p. 32–33 (19 pavad.). – (Į 
pagalbą lektoriams).

4. *Rozwój życia na Ziemi / Ministerstwo Kultury Litewskój SSR. Zarząd 
Główny Institucji Kultury Oświat. Rep. Biuro Wykładók. – Wilno, 1954. – 
32 p. – Bibliogr.: p. 31–32 (14 pavad.). – (Ku pomocy lektorówy).

5. *Развитие жизни на Земле / Министерство культуры Литовской 
ССР. Республиканское лекционное бюро Главного управления 
культурно-просветительных учреждений. – Вильнюс, 1954. – 34 р. – 
Bibliogr.: p. 33–34 (13 pavad.). – (В помощь лектору).

1956
6. *Medžiaga paskaitai tema : kaip atsirado gyvybė Žemėje / Lietuvos TSR 

kultūros ministerija. Respublikinis paskaitų biuras. – Vilnius, 1956. – 
24 p. – Bibliogr.: p. 23–24 (18 pavad.).

1957
7. Pažinkime žmogaus sveikatos priešus – kirmėles / Lietuvos TSR sveikatos 

apsaugos ministerija, Respublikiniai sanitarinio švietimo namai. – 
Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros l-kla, 1957. – 24, 
[3] p. : iliustr.

1958
8. Archyviniai ir rankraštiniai šaltiniai Lietuvos medicinos istorijai 

nagrinėti. – Vilnius, 1958. – 151–159 p. – Santr. rus. – Atspaudas iš: 
Mokslo darbai. Medicinos mokslų serija. – Vilnius, t. 4, Medicinos 
mokslų istorijos Lietuvoje klausimai (1958), p. 151–159.

Akad. V. Kontrimavičius ir prof. S. Biziulevičius pradeda Lietuvos MA Biologijos skyriaus 
posėdį, skirtą 115-osioms P. B. Šivickio gimimo metinėms, 1997 m., gruodis

Sąjunginės protozoologų draugijos tarybos posėdyje (dešinėje draugijos sekretorius S. Skar-
lati, Leningradas, 1990-04-03
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9. *Askaridė – pavojinga kirmėlė : (paskaitos tekstas) / Lietuvos TSR 
sveikatos apsaugos ministerija, Respublikiniai sanitarinio švietimo 
namai. – Vilnius, 1958. – 14 p.

1961
10. Kalwaria Wileńska. – Wilnius : Państwowe wydawnictwo literatury 

politycznej i naukowej, 1961. – 21, [1] p. 
 Rec.: Łabanowsky M. Prawda o Kalwarii : śladem pewnej publikacji // 

Cherwony Sztandar. – Wilno, 1962, 2 grudz.
11. Pagrindinės žmogaus helmintozės ir kova su jomis / Lietuvos TSR MA 

Zoologijos ir parazitologijos institutas. – Vilnius : Valstybinė politinės 
ir mokslinės literatūros l-kla, 1961. – 149, [2] p., [2] iliustr. lap. : iliustr., 
lent. – Bibliogr.: p. 147–[151] (86 pavad.).

12. Vilniaus kalvarijos. – Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros l-kla, 1961. – 17, [1] p.

 Rec.: Balčiūnas A. Religija – kunigų biznis // Socialistiniu keliu. – Kaunas–
Jonava, 1962, kovo 30 (Nr. 38), p. 2.

1965
13. Helmintozės, bendros žmogui ir gyvuliamas / S. Biziulevičius, 

J. Kazlauskas ; Lietuvos TSR MA zoologijos ir parazitologijos institutas. – 
Vilnius : Mintis, 1965. – 67, [2] p. : iliustr.

1966
14. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija / Lietuvos TSR mokslų 

akademija ; vyriausioji redkolegija: A. Barkauskas, K. Bieliukas, J. Grigonis 
... [et al.]. – Vilnius : Mintis, 1966–1971.

 T. 1, A – J / pirmo tomo autoriai: B. Abraitis, J. Adomavičiūtė ... 
S. Biziulevičius ... [et al.]. – 1966. – 735 p. : iliustr.

 T. 2, K – P / antro tomo autoriai: B. Abraitis, S. Abramauskas ... 
S. Biziulevičius ... [et al.]. – 1968. – 958 p. : iliustr.

 T. 3, R – Ž / trečio tomo autoriai: V. Abromas, J. Adomavičiūtė ... 
S. Biziulevičius ... [et al.]. – 1971. – 953 p. : iliustr.

15. Биологические факторы, влияющие на распространение аскаридо-
за, трихоцефалеза и проблема оздоровления населения Литовской 
ССР от основных геогельминтозов, тениидозов и дифиллоботрио-
за : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук / Министерство высшего и среднего специаль-
ного образования Литовской ССР, Каунасский медицинский ин-

ститут ; научный консультант К. И. Скрябин. – Каунас, 1966. – 43, 
[1] p. – Aut. darbų sąrašas: p. 41–[44] (45 pavad.).

1973
16. Žmogaus askaridozė ir trichocefaliozė / Lietuvos TSR mokslų akademijos 

Zoologijos ir parazitologijos institutas. – Vilnius : Mintis, 1973. – 282, 
[1] p. : diagr., lent., schem. – Bibliogr.: p. 237–281 (1139 pavad.).

 Rec.: Eichler W. [Recenzija] // Angewandte Parasitologie. – Wiena, 1976, 
H. 2, p. 111.

1974
17. Kovos su žmonių, gyvulių, paukščių helmintozėmis ir kai kuriomis 

kitomis parazitozėmis : metodiniai nurodymai / Lietuvos TSR sveikatos 
apsaugos ministerija, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR 
mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas ; sudarytojai: 
M. Babenskas, S. Biziulevičius, E. Danilevičius, J. Kairiūkštis, J. Sangaila. – 
Vilnius, 1974. – 144, [3] p. : lent.

1975
18. Žmogaus, gyvulių ir paukščių pirmuonių sukeliamų ligų diagnostika 

/ S. Biziulevičius, T. Arnastauskienė ; Lietuvos TSR mokslų akademija. 
Zoologijos ir parazitologijos institutas. – Vilnius : Mokslas, 1975. – 207, 
[4] p. : iliustr., lent. – Bibliogr.: p. [209] (31 pavad.).

1976
19. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija / vyriausioji enciklopedijų redakcija: 

J. Zinkus (vyriausiasis redaktorius), V. Kvietkauskas, A. Trakymas 
... [et al.] ; mokslinė redakcinė taryba: V. Areška, A. Barkauskas ... 
P. Zajančkauskas ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1976–1984.

 T. 1, A – Bangis / autoriai: D. Abraitienė, D. Apalia, S. Biziulevičius ... [et 
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141. Обследование рабочих мясокомбинатов Литвы на токсоплазмоз / 
Л. М. Русeцкайте, И. И. Юозапайтене, С. К. Бизюлявичюс // Вопросы 
эпидемиологии и гигиены в Литовской ССР : кишечные и вирусные 
инфекции и инвазии : материалы республиканской научной 
конференции (6–7 сентября 1979 г.). – Вильнюс, 1979. – P. 261.

142. Природная очаговость трихинеллеза в Литве / С. Бизюлявичюс, 
А. А. Буракаускас, И. Кайрюкштис, З. Свабонас, В. Станкявичюс, 
Б. Шимкунене // Природноочаговые инфекции и инвазии : 
материалы научной конференции (г. Вильнюс, декабрь 1979 г.). – 
Вильнюс, 1979. – Р. 140–141.

143. Энтеробиоз и борьба с ним в детских дошкольних учреждениях Литвы 
/ С. Бизюлявичюс, М. Федерене, Р. Бакевичюте, Т. Подседловскис // 
Теоретические и практические вопросы паразитологии : материалы 
VIII научно-координационной конференции по проблемам 
паразитологии в Прибалтике. – Тарту, 1979. – Р. 62–63.

1980
144. Parazitologų darbų programa // Mokslas – žemės ūkiui : (Lietuvos TSR 

mokslų akademijos Visuotinio susirinkimo sesijos medžiaga). – Vilnius, 
1980. – P. 74–76.

145. Terminologija // Akademikas Pranciškus Šivickis / sudarytojas V. Pet-
raus kas. – Vilnius, 1980. – P. 60–64.

1981
146. *Zum Wort der Serodiagnostik der menschlichen Trichinellose / B. Šim-

kūnienė, S. Biziulevičius. – Santr. rus., angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // 
Angewandte Parasitologie. – Jena, H. 24 (1981), p. 69–71.

147. Изучение динамики содержания рыбонуклеиновой кислоты и 
белка в организме экспериментальных крыс при трихинеллезной 
инвазии / Я. Ю. Сенутайте, С. К. Бизюлявичюс. – Santr. angl. // 
Материалы докладов к III-ей Всесоюзной конференции по проблеме 
трихинеллеза человека и животных (4–5 июня 1981 г.). – Вильнюс, 
1981. – Р. 110–112.

148. Ситуация трихинеллеза человека и животных в Литовской 
ССР и меры борьбы с ним / С. Бизюлявичюс, А. Буракаускас, И. 
Кайрюкштис, И. Сангайла. – Santr. angl. // Материалы докладов к III-

ей Всесоюзной конференции по проблеме трихинеллеза человека и 
животных (4–5 июня 1981 г.). – Вильнюс, 1981. – P. 25–30.

149. Современные меры по профилактике трихинеллеза человека и 
животных / С. Бизюлявичюс, А. Буракаускас, И. Кайрюкштис // 
Материалы докладов к III-ей Всесоюзной конференции по проблеме 
трихинеллеза человека и животных (4–5 июня 1981 г.). – Вильнюс, 
1981. – P. 214–218.

1982
150. Итоги изучения и задачи научно-исследовательской и практической 

работы по проблеме трихинеллеза в Прибалтике // Актуальные 
проблемы паразитологии в Прибалтике : (материалы к IX научно-
координационной конференции по проблемам паразитологии в 
Прибалтике), 1–2 июля 1982 г. – Вильнюс, 1982. – Р. 106–111.

151. Итоги протозоологических исследований в Литовской ССР в 
1976–1980 гг. и задачи на 1981–1985 гг. // Актуальные проблемы 
паразитологии в Прибалтике : (материалы к IX научно-
координационной конференции по проблемам паразитологии в 
Прибалтике), 1–2 июля 1982 г. – Вильнюс, 1982. – Р. 50–56.

152. К фауне кишечных простейших человека // Современные проблемы 
протозоологии. – Вильнюс, 1982. – P. 47.

153. Межведомственная комплексная программа – новый этап работ 
паразитологов Литвы. – Lent. // Актуальные проблемы паразитологии 
в Прибалтике : (материалы к IX научно-координационной 
конференции по проблемам паразитологии в Прибалтике), 1–2 
июля 1982 г. – Вильнюс, 1982. – Р. 12–17.

1983
154. К вопросу соотношения кишечных простейших и гельминтов 

человека // II Всесоюзный съезд паразитологов : тезисы докладов, 
Киев, октябрь 1983 г. – Киев, 1983. – Р. 43.

155. *Кишечные простейшие человека и животных в Литовской ССР 
/ С. Бизюлявичюс, Т. Арнастаускене // Четвертая национальная 
конференция по паразитологии : тезисы докладов, 3–5 октября 
1983, Варна (Болгария). – Варна, 1983. – Р. 23.

156. *Токсоплазмоз сельскохозяйственных животных и человека 
в Литовской ССР / С. К. Бизюлявичюс, Л. М. Гайдамавичене, 
Л. И. Ма лукене … [et al.] // Четвертая национальная конференция 
по паразитологии : тезисы докладов, 3–5 октября 1983, Варна 
(Болгария). – Варна, 1983. – P. 86–87.
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157. *Токсоплазмозная инвазия сельскохозяйственных животных / 
С. Би зю лявичюс, Л. Малукене, А. Буракаускас // Опыт выращивания 
налича, откорма и профилактика болезней крупного скота в 
хозяйствах Средней Азии, Закавказья и Казахстана : тезисы 
докладов Всесоюзного совещания, Самарканд, 10–12 ноября 
1983 г. – Самарканд, 1983. – Р. 197–198.

1984
158. *Скирда – временный очаг токсоплазмоза в природе Литвы // XI 

Всесоюзная конференция по природной очаговости болезней. – 
Алма-Ата, 1984. – Р. 56–57.

1986
159. Influence of vitamin C on the resistance of rats Trichinella spiralis / J. Se-

nutaitė, S. Biziulevičius // Wiadomości Parazytologiczne. – Wrocław, t. 
32, nr 3 (1986), p. 261–262. 

1987
160. К фауне кишечных простейших населения Литвы // Современные 

проблемы протозоологии : тезисы докладов и сообщений Четвертого 
съезда Всесоюзного общества протозоологов, Ленинград, февраль 
1987 г. – Ленинград, 1987. – P. 83–84. 

1988
161. *Ситуация трихинеллеза в Литве и ближайшие задачи профилактики 

/ С. Бизюлявичюс, А. Буракаускас, Ж. Виткаускене // Материалы 
Пятой Всесоюзной конференции по проблемам трихинеллеза 
человека и животных. – Москва, 1988. – P. 32–34.

1989
162. К вопросу распространения простейших в ротовой полости 

человека // Актуальные проблемы паразитологии в Прибалтике : 
тезисы докладов к XI научно-координационной конференции по 
проблемам паразитологии в Прибалтике, ноябрь 1989 г. – Таллинн, 
1989. – Р. 61.

163. Развитие протозоологии в Литве : итоги и перспективы. – Santr. liet., 
angl. – Bibliogr.: 49 pavad. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, 
vol. 23 (1989), p. 34–50.

164. *Социально-экономическое значение трихинеллеза / 
С. Бизюлявичюс, Я. Сенутайте // Тезисы докладов XII Всесоюзной 
конференции по природной очаговости болезней : тезисы докладов, 

Новосибирск, 10–12 октября 1989 г. – Новосибирск, 1989. – P. 152–
153.

1990
165. Реакция организма лабораторных крыс на заражение личинками 

три хи нелл адаптированного и природного изоляторов / Я. Сенутайте, 
А. Сруога, Л. Малукене, С. Бизюлявичюс, Ж.-И. Каминскене. – Santr. 
liet., angl., rus. – Bibliogr.: 11 pavad. // Ekologija. – Vilnius, Nr. 1 (1990), 
p. 68–77.

1991
166. „Lietuvoje nemažėja susirgimų trichinelioze...“ / S. Biziulevičius, 

A. Bura kauskas // Trichineliozė : [informacinis leidinys] / sudarytojas 
J. Rudminas. – Vilnius, 1991. – P. 3–13.

1992
167. *Определение количества оскорбиновой кислоты в тканях белых 

крыс при экспериментальном трихинеллеза различной степени 
тяжести / Ж. Виткаускене, С. Бизюлявичюс // Материалы докладов 
Шестой научной конференции по проблеме трихинеллеза человека 
и животных, Киров, 12–14 мая 1992 г. – Москва, 1992. – Р. 57–59. 

168. Трихинеллез человека и животных в Литве на современном этапе 
/ С. Бизюлявичюс, С. Лукаускас, А. Буракаускас // Материалы 
докладов Шестой научной конференции по проблеме трихинеллеза 
человека и животных, Киров, 12–14 мая 1992 г. – Москва, 1992. – 
Р. 57–59.

1995
169. Animal trichinosis in Lithuania / S. Biziulevičius, A. Burakauskas, K. 

Lu kauskas // Bulletin of the Scandinavian society for parasitology // 
Bulletin of the Scandinavian society for parasitology. – Oslo, vol. 5, no 1, 
Proceedings of the Baltic-Scandinavian symposium on parasitic zoonoses 
and the ecology of parasites, 7–8 September 1994, Vilnius, Lithuania 
(1995), p. 21. 

170. Investigation on the immune activity of Trichinella isolates / J. Senutaitė, 
A. Sruoga, S. Biziulevičius, L. Kutkienė, N. Smagina // Bulletin of the 
Scandinavian society for parasitology. – Oslo, vol. 5, no 1, Proceedings 
of the Baltic-Scandinavian symposium on parasitic zoonoses and the 
ecology of parasites, 7–8 September 1994, Vilnius, Lithuania, (1995), 
p. 25–26.

171. Problem of natural nidus of opisthorchosis in Lithuania // Bulletin of the 
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Scandinavian society for parasitology. – Oslo, vol. 5, no 1, Proceedings 
of the Baltic-Scandinavian symposium on parasitic zoonoses and the 
ecology of parasites, 7–8 September 1994, Vilnius, Lithuania (1995), 
p. 12–13.

2005
172. Gyvulininkystės objektų ekologija // Lietuvos veterinarija. – Vilnius, Nr. 

4 (2005), p. 23–25.
 Straipsnis iš knygos „Zooantroponozės. Bendros gyvūnų ir žmonių 

ligos“(Vilnius, 1992), p. 50–57.
173. Ornitozė – virusinė paukščių liga / S. Biziulevičius, A. Burakauskas. – 

Lent. // Lietuvos veterinarija. – Vilnius, 2005, Nr. 4, p. 34–35.
 Straipsnis iš knygos „Zooantroponozės. Bendros gyvūnų ir žmonių ligos“ 

(Vilnius, 1992), p. 57–62.

2006
174. Pasiutligė (rabies, lyssa, hydrophobia) : virusinės zooantroponozės – 

bendros gyvulių ir žmonių ligos / S. Biziulevičius, A. Burakauskas // 
Lietuvos veterinarija. – Vilnius, Nr. 1/2 (2006), p. 33–36.

 S. Biziulevičiaus straipsnis iš knygos „Zooantroponozės. Bendros gyvūnų ir 
žmonių ligos“(Vilnius, 1992), p. 41–49.

II.2. Mokslo istorijos klausimais

1955
175. Trumpa medicinos mokslo Lietuvoje iki XX amžiaus pradžios apžvalga. – 

Santr. rus. // Eksperimentinės medicinos instituto darbai. – Vilnius, t. 3 
(1955), p. 149–155.

1956
176. Iš auskultacijos istorijos Lietuvoje. – Iliustr. – Santr. rus. // Sveikatos 

apsauga. – Vilnius, 1956, Nr. 3, p. 28–32. 
177. Vilniaus medicinos draugijos vaidmuo medicinos mokslo ir gydymo pa-

galbos vystymuisi Lietuvoje / V. Girdzijauskas, S. Biziulevičius // Moks-
linė konferencija medicinos mokslų istorijos Lietuvoje klausimais, skirta 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 175-osioms ir Vilniaus Medi-
cinos draugijos 150-osioms metinėms pažymėti : pranešimų tezės. – Vil-
nius, 1956. – P. 6–7.

178. Роль Вильнюсского медицинского общества в развитии 

медицинской науки и лечебной помощи в Литве / В. Гирдзияускас, 
С. Бизюлявичюс // Mokslinė konferencija medicinos mokslų istorijos 
Lietuvoje klausimais, skirta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
175-osioms ir Vilniaus Medicinos draugijos 150-osioms metinėms 
pažymėti : pranešimų tezės. – Vilnius, 1956. – P. 37–38.

1958
179. Archyviniai ir rankraštiniai šaltiniai Lietuvos medicinos istorijai 

nagrinėti. – Santr. rus. // Mokslo darbai. Medicinos mokslų serija. – 
Vilnius, t. 4, Medicinos mokslų istorijos Lietuvoje klausimai (1958), 
p. 151–159.

180. Iš Vilniaus m. medicininių laboratorijų raidos. – Santr. angl. // Sveikatos 
apsauga. – Vilnius, 1958, Nr. 7, p. 42–46.

181. Vilniaus medicinos draugijos vaidmuo vystant medicinos mokslo ir 
gydymo pagalbą Lietuvoje / V. Girdzijauskas, S. Biziulevičius. – Iliustr. – 
Santr. rus. – Bibliogr.: 19 pavad. // Mokslo darbai. Medicinos mokslų 
serija. – Vilnius, t. 4, Medicinos mokslų istorijos Lietuvoje klausimai 
(1958), p. 36–50.

1959
182. Больницы в Литве в 1795–1915 гг. / С. Бизюлявичюс, В. Куторга 

// III межреспубликанская конференция по вопросам истории 
естествознания и техники в Прибалтике : тезисы докладов. – 
Вильнюс, 1959. – P. 8–9. 

183. О развитии медицинской паразитологии в Литве. – Iliustr. – Santr. 
liet., vok. – Bibliogr.: 74 pavad. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, 
vol. 2, fasc. 1 (1959), p. 9–24.

184. Роль Вильнюсского медицинского общества в развитии медицинской 
науки в Литве / В. И. Гирдзияускас, С. К. Бизюлявичюс. – Bibliogr.: 
11 pavad. // Из истории медицины : сборник статей. – Рига, 1959. – 
[Т.] 2, p. 231–241. 

1960
185. Anatomijos ir fiziologijos mokslo raida Vilniaus universitete XVIII a. 

pabaigoje ir XIX a. pirmoje pusėje. – Iliustr. – Santr. rus., p. 190–191. – 
Bibliogr.: 19 pavad. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – Vilnius, 1960. – T. 
1, p. 88–96.

186. Iš farmacijos raidos Lietuvoje (iki 1914 m.). – Iliustr. – Santr. rus., 
p. 196–197. – Bibliogr.: 29 pavad. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – 
Vilnius, 1960. – T. 1, p. 139–152.
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187. Iš ligoninių raidos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–XX a. pradžioje / S. Bi-
ziu levičius, V. Kutorga. – Santr. rus., p. 193–196. – Bibliogr.: 69 pavad. // 
Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – Vilnius, 1960. – T. 1, p. 125–138.

188. Pagrindiniai Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos (1832–1842) 
bruožai. – Iliustr. – Santr. rus., p. 191–192. – Bibliogr.: 23 pavad. // Iš 
mokslų istorijos Lietuvoje. – Vilnius, 1960. – T. 1, p. 105–117.

189. Pirmoji medicinos mokykla Lietuvoje. – Santr. rus., p. 189–190. – 
Bibliogr.: 7 pavad. // Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – Vilnius, 1960. – T. 1, 
p. 85–87.

190. Из истории развития медицинского образования в Литве (1781–
1842 г.г.) // Вопросы истории медицины и здравоохранения БССР : 
(тезисы докладов научной конференции). – Минск, 1960. – P. 30–
32.

191. Из прошлого высшей медицинской школы в Вильнюсе. – Bibliogr.: 
62 pavad. // Из истории медицины : cборник статей. – Bibliogr.: 62 
pavad. – Рига, 1960. – [Т.] 3, p. 155–171. 

1962
192. К вопросу об эволюционной мысли в Вильнюсском университете 

(1781–1842) // Наука в Прибалтике в XVIII – начале XX века : тезисы 
докладов IV межреспубликанской конференции по истории науки 
в Прибалтике. – Рига, 1962. – P. 121–122.

1963
193. Г. А. Форстер – один из предшественников Ч. Дарвина в деле 

создания и развития эволюционной теории // Тезисы докладов 
конференции истории медицины в Прибалтике и Белоруссии. – 
Вильнюс, 1963. – P. 10–12. 

1965
194. К истории развития медицинских обществ в Литве // Материалы 

VI-ой конференции по истории науки в Прибалтике. – Вильнюс, 
1965. – Р. 147–153.

195. К истории развития паразитологии в Литве // Материалы VI-ой 
конференции по истории науки в Прибалтике. – Вильнюс, 1965. – 
Р. 145–147.

1966
196. *Медицина в Вильнюсском университете в 1781–1842 г.г. // XI 

congrčs international d’histoire des sciences : sommaires, Varsovie–
Cracovie, Aoūt 24–31, 1965. – [Warsaw], 1966. – Р. 404–405. 

1968
197. Исследования по истории медицины в Литве (1940–1967) // 

Советское здравоохранение. – Москва, 1968, № 8, p. 72–76.
198. К истории развития зоологии в Вильнюсском университете (1781–

1842 гг.) // Научные связи Прибалтики в ХVIII–ХХ веках : материалы 
VII Прибалтийской конференции по истории науки. – Рига, 1968. – 
Р. 246–247.

199. Л. Г. Боянус и начало сравнительной анатомии в Вильнюсском 
универ ситете // Материалы к конференции по истории 
естествознания в Прибалтике, май 1968 г. – Вильнюс, 1968. – Р. 19–
21.

200. О литературном наследии зоолога Ю. Элисонаса (1889–1946) 
// Материалы к конференции по истории естествознания в 
Прибалтике, май 1968 г. – Вильнюс, 1968. – Р. 15–18.

201. Развитие медицинской гельминтологии в Советской Литве. – Iliustr. 
// На страже жизни и здоровья : сборник статей, посвященный 90-
летию акад. К. И. Скрябина. – Вильнюс, 1968. – Р. 72–82.

202. Уроженцы Белоруссии – доктора медицины Вильнюсского 
университета первой половины XIX в. // Вопросы истории 
медицины и здравоохранения : материалы третьей научной 
историко-медицинской конференции Белорусской ССР. – Минск, 
1968. – Р. 213–216.

1969
203. Научный вклад Э. И. Эйхвальда в изучение естествознания на 

Кавказе и в Прикаспии // Тезисы докладов Третьей Закавказской 
конференции историков наук, посвященной 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, 20–23 ноября 1969 г. – Тбилиси, 1969. – 
Р. 200–201. 

1970
204. *Вклад Вильнюсского университета в отечественную медицину. – 

Bibliogr. išnašose // Материалы V Украинской республиканской 
научной историко-медицинской конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина. – Николаев, 1970. – Р. 46–48.

1971
205. Развитие эволюционной мысли в Вильнюсском университете (1781–

1842 г.г.) / С. К. Бизюлявичюс, В. И. Гирдзияускас // Материалы 
по истории химии и биологии : XIII Международный конгресс 
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по истории науки, Москва, 18–24 августа 1971 г. – Москва, 1971. – 
Р. 11–12. 

206. Роль Вильнюсского университета как связующего звена между 
литовско-польско-русской и западной медицинской наукй 
(1781–1842 г.г.) // Материалы по истории химии и биологии : XIII 
Международный конгресс по истории науки, Москва, 18–24 августа 
1971 г. – Москва, 1971. – Р. 78–79. 

1972
207. К истории санитарно-гигиенического дела в Литве // Материалы 

IX межреспубликанской конференции по истории естествознания 
и техники в Прибалтике (октябрь 1972 г.). – Вильнюс, 1972. – Р. 13–
16.

208. Медицинская биохимия в Вильнюсском университете / С. Бизю ля-
вичюс, Д. Микалаускайте, Е. Гинейтене. – Santr. liet. // Биохимия в 
Литовской ССР : материалы первого съезда биохимиков Литовской 
ССР (14 декабря 1972 г.). – Вильнюс, 1972. – Р. 72–80.

209. Тадас Иванаускас – выдающийся зоолог Литвы / С. Бизюлявичюс, 
П. Заянч каускас // Материалы IX межреспубликанской конференции 
по истории естествознания и техники в Прибалтике (октябрь 
1972 г.). – Вильнюс, 1972. – Р. 16–20.

210. Уроженцы Украины – доктора медицины Вильнюсского 
университета в I половине XIX в. // Материалы IX межреспубликанской 
конференции по истории естествознания и техники в Прибалтике 
(октябрь 1972 г.). – Вильнюс, 1972. – Р. 9–13.

1973
211. Вклад ученых Вильнюсского университета в изучении лекарственных 

растений Литвы // Тезисы докладов Республиканской конференции 
„Природные ресурсы и возможности возделования лекарственных 
растений в республике“, Швенчëнис, 21–22 июня 1973 г. – Вильнюс, 
1973. – P. 6–7.

212. Медицинская периодическая печать в Литве // Итоги и перспективы 
исследований по истории медицины. – Кишинев, 1973. – P. 177–
179. 

213. Пути развития паразитологии в Советской Литве / М. Бабянскас, 
С. Бизюлявичюс // Материалы VI Прибалтийской научно-координа-
цион ной конференции по вопросам паразитологии, 21–22 июня 
1973 г. – Вильнюс, 1973. – P. 13–15.

1974
214. Роль Вильнюсского университета как связующего звена между 

литовско-польско-русской и западной медицинской наукой (1781–
1842 г.г.) // Труды ХIII Международного конгресса по истории наук 
(18–24 августа, Москва, 1971 г.). – Москва, 1974. – Секция 9, История 
биологических наук : (включая теоретические основы медицины), 
р. 241–243. 

1976
215. Medicinos ir gamtos mokslai. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto 

istorija, 1579–1803. – Vilnius, 1976. – P. 255–266.
216. Medicinos ir gamtos mokslų mokymo organizavimas. – Bibliogr. 

išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 1579–1803. – Vilnius, 1976. – 
P. 252–255.

217. Tadas Ivanauskas – evoliucinės minties skleidėjas / S. Biziulevičius, 
K. Jankevičius, N. Likevičienė // Tadas Ivanauskas : gyvenimas ir veikla / 
sudarytojai: R. Budrys, J. Prūsaitė. – Vilnius, 1976. – P. 131–135.

218. Карл Бэр и Вильнюсский университет / С. К. Бизюлявичюс, 
В. Ю. Гри баускене // Конференция, посвященная памяти Бэра : 
тезисы докладов, Тарту, 30 сентября–2 октября 1976 г. – Тарту, 
1976. – Р. 7–9.

1977
219. Akademijos struktūra. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto 

istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 117–119.
220. Auklėtiniai. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 1803–

1940. – Vilnius, 1977. – P. 123–126.
221. Biologai – evoliucionizmo pirmtakai. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus 

universiteto istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 56–59.
222. Disciplinos. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 1803–

1940. – Vilnius, 1977. – P. 119–122.
223. J. Balinskis – mūsų šalies psichiatrijos pradininkas // Sveikatos apsauga. – 

Vilnius, 1977, Nr. 12, p. 39–41.
224. Katedros ir klinikos. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 

1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 207–213.
225. Kitos mokslo ir mokymo įstaigos. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus 

universiteto istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 122–123.
226. Medicinos-chirurgijos akademija. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus 

universiteto istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 117. 
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227. Medicinos disciplinų raidos apžvalga. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus 
universiteto istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 59–63.

228. Medicinos ir gamtos mokslai. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto 
istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 52.

229. Medicinos klinikos, ambulatorijos ir institutai. – Bibliogr. išnašose // 
Vilniaus universiteto istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 65–67.

230. Medicinos spauda. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 
1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 68–69.

231. Profesoriai ir studentai. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto 
istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 205–207.

232. S. B. Jundzilas, A. Sniadeckis, J. Frankas. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus 
universiteto istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 52–55.

233. Vilniaus medicinos draugija. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto 
istorija, 1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 67–68.

234. Zoologija. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 1803–
1940. – Vilnius, 1977. – P. 203–204.

Apie zoologijos disciplinas Vilniaus universitete.
235. Zoologijos rinkiniai. – Bibliogr. išnašose // Vilniaus universiteto istorija, 

1803–1940. – Vilnius, 1977. – P. 63–64.

1978
236. Итоги работ в области паразитологии в Литве за 1971–1975 гг. и 

задачи на 1978–1980 г.г. / М. Бабянскас, С. Бизюлявичюс. – Santr. 
liet., angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 16 (1978), 
p. 3–13.

1979
237. *Ärzte deutscher Herkunft an der Universität von Vilnius zu Ende 

des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts und hiere Rolle als Mittler 
zurschen litauich-polich-russicher und westereuropäischen Medizin // 
3. medizinhistorisher Symposium DDR-UdSSR. – Magdeburg, 1979. – 
Р. 18–31.

238. Вклад ученых Вильнюсского университета в развитие эволюционной 
мысли в конце XVIII – первой половине XIX века / С. К. Бизюлявичюс, 
В. Ю. Грибаускене // Роль Вильнюсского университета в развитии 
науки : тезисы докладов XII Прибалтийской конференции по 
истории науки и техники (23–26 октября 1979 г.). – Вильнюс, 1979. – 
P. 10–13.

239. Генезис и основные этапы развития преподавания медицины в 
Виль нюсском университете // Роль Вильнюсского университета в 
развитии науки : тезисы докладов XII Прибалтийской конференции 
по истории науки и техники (23–26 октября 1979 г.). – Вильнюс, 
1979. – P. 56–59.

1980
240. Из истории медицины и естествознания в Вильнюсском 

университете (до 1803 г.) / С. Бизюлевичюс, В. Грибаускене. – Santr. 
angl. – Bibliogr. išnašose // Из истории медицины : сборник статей. – 
Рига, 1980. – [T.] 12, р. 99–114.

1981
241. Medicina Vilniaus universitete // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1981, Nr. 

10, p. 23–33.
242. Vilniaus medicinos draugijai – 175 metai // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 

1981, Nr. 5, p. 32–38.
243. Vilniaus senasis universitetas – evoliucinės minties Lietuvoje ugdytojas 

// Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1981, Nr. 8, p. 35–41.

1982
244. Развитие медицины в Вильнюсском университете : (к 200-летию 

выс ше го медицинского образования в Литве) / С. К. Бизюлявичюс, 
А. Л. Гал  вонайте // Советское здравоохранение. – Москва,1982, № 4, 
р. 54–58.

1983
245. Vilniaus ligoninių genezė // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1983, Nr. 1, 

p. 36–40.

Apie ligoninių steigimą Vilniuje XVI–XIX a.
246. Вклад ученых Тартуского университета в гельминтологию / С. К. Би-

зю лявичюс, Г. П. Кондратьева. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 10 pavad. 
// Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 20 (1983), p. 116–120.

1984
247. Медицина в Вильнюсском университете в 1803–1832 г.г. – Santr. 

angl. – Bibliogr. išnašose // Из истории медицины : сборник статей. – 
Рига, 1984. – [Т.] 14 , р. 55–64.
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1986
248. Развитие отдельных медицинских дисциплин в Вильнюсском 

университете в первой половине XIX века / С. К. Бизюлявичюс, 
В. Ю. Гри баускене. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Из истории 
медицины : сборник статей. – Рига, 1986. – [T.] 16, р. 108–120.

1989
249. Iš Lietuvos medicinos spaudos istorijos. – Faks. – Bibliogr.: 19 pavad. // 

Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1989, Nr. 10, p. 34–39.
250. Vilniaus ligoninės 1795–1940 metais : („Vilniaus ligoninių genezės“ 

tęsinys. Pradžia 1983 m., Nr. 1). – Bibliogr.: 47 pavad. // Sveikatos 
apsauga. – Vilnius, 1989, Nr. 5, p. 43–48.

251. Виленская медико-хирургическая академия (1832–1842). – Santr. 
angl. – Bibliogr.: 19 pavad. // Из истории медицины : сборник статей. – 
Рига, 1989. – [T.] 18, p. 117–126.

252. Первый профессор ветеринарии и сравнительной анатомии в 
России Л. Г. Боянус и его вклад в гельминтологию. – Santr. liet., 
angl. – Bibliogr.: 37 pavad. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, 
vol. 23 (1989), p. 23–33.

1990
253. Витаутас Гирдзияускас (1904–1972) – организатор здравоохранения 

и медицинской науки в Литве / С. Бизюлявичюс, В. Куторга, В. Куз-
минскис. – Santr. angl. // Из истории медицины : сборник статей. – 
Рига, 1990. – [Т.] 19, p. 152–160. 

254. Роль выпускников медицинского факультета Московского 
университета в рaзвитии общественной и медицинской мысли в 
Литве / М. Р. Зак, С. К. Бизюлявичюс, Д. И. Арлаускене // Всесоюзная 
научная конференция, посвященная 225-летию Медицинского 
факультета Московского университета – I Московского 
медицинского института – Московской медицинской академии им. 
И. М. Сеченова (1765–1990) : тезисы докладов. – Москва, 1990. – 
P. 71–73.

1991
255. Lithuanian medical men participants of the national revival novement 

// Fragments of the history of science in the Baltic States : abstract of the 
16th Baltic conference of history of science. – Vilnius–Kaunas, 1991. – 
[D.] 2, p. 8. 

256. Lithuanian naturalist Jurgis Elisonas / P. Zajančkauskas, S. Biziulevičius 

// Fragments of the history of science in the Baltic States : abstract of 
the 16th Baltic conference of history of science. – Vilnius, 1991. – D. 1, 
p. 73.

257. Prof. P. Dovydaitis (1886–1842) and his contribution to natural sciences 
in Lithuania // Fragments of the history of science in the Baltic States : 
abstract of the 16th Baltic conference of history of science. – Vilnius, 
1991. – D. 1, p. 21.

258. Zoology in the Vilnius university (1781–1842) // Fragments of the history 
of science in the Baltic States : abstract of the 16th Baltic conference of 
history of science. – Vilnius, 1991. – D. 1, p. 68.

1992
259. Lietuviai – draudžiamosios lietuviškos literatūros gausintojai ir ugdytojai 

// Medicinos istorijos klausimai : 6-ojo seminaro, vykusio 1992 m. 
gruodžio 3 d. Kauno medicinos akademijoje, medžiaga. – Kaunas, 1992. – 
P. 16–17. 

260. Lietuviai – Italijos universitetų medicinos daktarai XVI–XVII a. // 
Medicinos istorijos klausimai : 6-ojo seminaro, vykusio 1992 m. gruodžio 
3 d. Kauno medicinos akademijoje, medžiaga. – Kaunas, 1992. – P. 13–
16.

261. Vilniaus universiteto medicinos institutas (1806–1842) // Medicinos 
istorijos klausimai : 6-ojo seminaro, vykusio 1992 m. gruodžio 3 d. Kauno 
medicinos akademijoje, medžiaga. – Kaunas, 1992. – P. 18–21.

1993
262. Contribution of the Lithuanian naturalist Jurgis Elisonas to parasitology 

/ S. Biziulevičius, P. Zajančkauskas // Biologija. – Vilnius, Nr. 1, 
Contemporary problems of parasitology in the Baltic states : materials of 
the XIIth conference on parasitology (1993), p. 12–13.

263. Medikai – draudžiamos lietuviškos literatūros gausintojai ir ugdytojai // 
Medicinos istorijos klausimai : 7-ojo seminaro, vykusio 1993 m. spalio 
27–28 dienomis Kauno medicinos akademijoje, medžiaga. – Kaunas, 
1993. – P. 12–15.

1994
264. Tautos atgimimo žadintojas ir ugdytojas / S. Biziulevičius, A. Svičiulis. – 

Santr. angl. // Jonas Basanavičius : gydytojas ir mokslininkas / sudarytojai: 
A. Jozulynas, L. Genytė. – Vilnius, 1994. – P. 20–27.

265. Zoologija Vilniaus Stepono Batoro universitete // Mokslotyrininkų 



118  # #  119

mintys : konferencijos tezės, Vilnius, 1991 m. lapkričio 22–23 d. – Vilnius, 
1994. – P. 15–20.

1996
266. Genesis of Lithuanian university and its development in 1922–1944 // 

XVIII Baltijas zinātņu vēstures konferences tēzes = Thesis historiae 
scientiarium Baltica. – Rīga, 1996. – [Pt.] I, p. 28–29. 

267. Академик П. Страдынь в моих воспоминаниях // XVIII Baltijas 
zinātņu vēstures konferences tēzes = Thesis historiae scientiarium 
Baltica. – Rīga, 1996. – [Pt.] II, p. 19–20. 

268. Эдуард Эйхвальд (1795–1876) и Вильнюсский университет : в связи 
с 200-летием ученого // XVIII Baltijas zinātņu vēstures konferences 
tēzes = Thesis historiae scientiarium Baltica. – Rīga, 1996. – [Pt.] II, 
p. 112. 

1997
269. The development of medicine in the old Vilnius university // Second 

conference on Baltic studies in Europe „Values and norms of society in 
change“ : abstracts, 1997, August 20–23, Vilnius. – [Vilnius], 1997. – 
P. 129.

270. Fauna elements in the Lithuanian mythology, folklore, the names of 
places and in the surnames // Second conference on Baltic studies in 
Europe „Values and norms of society in change“ : abstracts, 1997, August 
20–23, Vilnius. – [Vilnius], 1997. – P. 58–59. 

271. Jurgis Elisonas – pedagogas zoologas / S. Biziulevičius, P. Zajančkauskas. – 
Bibliogr. ir paaišk. išnašose // Jurgis Elisonas, 1889–1946 / sudarė 
A. Jakimavičius. – Vilnius, 1997. – P. 42–51.

272. Medicinos mokslai senajame Vilniaus universitete 1781–1842 m. – Santr. 
angl. – Bibliogr.: 116 pavad // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – 
Vilnius, t. 1 (1997), p. 31–100. 

273. Parazitologijos žinių skleidėjas // Jurgis Elisonas 1889–1946 / sudarė 
A. Jakimavičius. – Vilnius, 1997. – P. 68–74.

1998
274. Daktarė A. Prielgauskienė – viena pirmųjų gyvūnų regeneracijos 

tyrėjų Lietuvoje / T. Arnastauskienė, S. Biziulevičius. – Santr. angl. // 
Mokslotyrininkų mintys : konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. – 
Vilnius, 1998. – P. 21–24. 

275. Juozo Bielinskio įnašas į Vilniaus universiteto istoriografiją. – Santr. 
angl. – Bibliogr.: 24 pavad. // Mokslotyra. – Vilnius, Nr. 1 (1998), 
p. 7–28.

276. Lietuvos gamtininkas Jurgis Elisonas (1889–1946) / S. Biziulevičius, 
A. Jakimavičius. – Santr. angl. – Bibliogr.: 113 pavad. // Mokslotyra. – 
Vilnius, Nr. 2 (1998), p. 5–25.

277. Zoologija Lietuvos ir Vytauto Didžiojo universitete. – Santr. angl. // 
Mokslotyrininkų mintys : konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. – 
Vilnius, 1998. – P. 37–42. 

1999
278. Pirmoji Karališkoji medicinos-veterinarijos mokykla Lietuvoje / parengė 

J. Rudminas // Lietuvos veterinarija. – Vilnius, Nr. 4 (1999), p. 70–72.
 Straipsnis iš knygos „Iš mokslų istorijos Lietuvoje“ (Vilnius, 1960, t. 1),  

p. 85–87.
279. Skatino tirti biologijos istoriją // Profesorius Povilas Snarskis, 1889–1969 

/ sudarė V. Butkus. – Vilnius, 1999. – P. 86–87.

2006
280. Lietuviai medikai – tautinio atgimimo žadintojai ir ugdytojai : biografijos 

/ parengė A. Andriušis ; su redakcijos prierašu. – Santr. angl. // Vilniaus 
medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, t. 2 (2006), p. 470–489.

 Pateikiamos 35 medikų biografijos, kurias užrašė S. Biziulevičius, o 
medžiagą spaudai parengė A. Andriušis.

III. Disertacijų vadovas, oponentas, komiteto narys

1957
281. Макаускас А. А. Сравнительная оценка прививаемости оспенной 

ововакцины и дермовакцины по клиническим и иммунологическим 
данным : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Академия наук Литовской 
ССР. Институт экспериментальной медицины ; научный 
руководитель В. Д. Соловьев ; официальные оппоненты: В. И. 
Гирдзияускас, С. К Бизюлявичюс. – Вильнюс, 1957. – 21 p. : lent. 

1965
282. Кондратьева* Г. Особенности эпидемиологии и система 

мероприятий по снижению заболеваемости дифиллоботриозом 
в Эстонской ССР : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук / Всесоюзный научно 
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исследовательский институт гельминтологии им. К. И. Скрябина ; 
научные руководители: С. Бизюлявичюс, Е. Лейкина. – Фрунзе, 
1965. – 22 p. : brėž. – Aut. darbų sąrašas: 13 pavad. 

1967
283. Шекштелене Н. Р. Некоторые показатели функционольного 

состояния печени у детей с аскаридозом и при его лечении 
пипераскатом (пиперазин-адипинатом), дитиазанином и 
нафтамоном : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Научно-исследовательский институт 
экспериментальной и клинической медицины Министерства 
здравоохранения Литовской ССР ; научный руководитель А. 
Малаховскис ; официальные оппоненты: С. Бизюлявичюс, П. 
Садаускас. – Вильнюс, 1967. – 25 p. : lent. – Aut. darbų sąrašas: p. 25 (7 
pavad.).

1968
284. Рауцкис М. К. Биологические свойства, Strongyloides ransomi Schwartz 

et Alicata, 1930, эпизоотология и профилактика стронгилоидоза 
свиней в Литовской ССР : автореферат диссертации на соискание 
ученой сте пе ни доктора биологических наук, 106. Паразитология 
/ Вильнюсский госу дарственный университет им. В. Капсукаса ; 
научный консультант П. Б. Шивицкис ; официальные оппоненты: 
М. А. Бабянскас, С. Б. Янкаускас, С. К. Бизюлявичюс, В. И. Ридала. – 
Вильнюс, 1968. – 25, [1] p. : lent. – Aut. darbų sąrašas; p. 25–[26] 
(30 pavad.).

1970
285. Кублицкене О. Экспериментальный фасциолез : влияние паразита 

на организм хозяина и стимуляция восстановительных процессов 
в пораженной печени животных : автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора биологических наук, 03.106. 
Паразитология / Вильнюсский государственный университет 
им. В. Капсукаса ; научные консультанты: Е. Д. Логачев, Н. В. 
Демидов ; официальные оппоненты: Л. Айзинбудас, М. Бабянскас, 
С. Бизюлявичюс. – Вильнюс, 1970. – 34, [1] p. – Aut. darbų sąrašas: 
p. 33–[35] (38 pavad.).

286. Монтвилайте Г. Некоторые клинические показатели и особенности 
динамики выделения кишечных ферментов при лямблиозе у детей : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук (14.758) / Вильнюсский государственный 

университет им. В. Капсукаса ; научный руководитель 
С. Бизюлявичюс ; официальные оппоненты: М. Кяулейкене, П. 
Шимулис. – Вильнюс, 1970. – 21 p. – Aut. darbų sąrašas: p. 21 (15 
pavad.).

287. Шимкунене Б. Сравнительная оценка серологических реакций 
в диагностике трихинеллеза : (в эксперименте и клинике) : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, 14.759. Инфекционные болезни / Вильнюсский 
государственный университет им. В. Капсукаса ; научный 
руководитель С. Бизюлявичюс ; официальные оппоненты: 
С. Груодите, А. Свичюлис. – Вильнюс, 1970. – 16 p. – Aut. darbų 
sąrašas: p. 16 (9 pavad.).

1972
288. Ленкаускайте Ч. Л. Санитарно-гельминтологическая оценка земле-

дельческих полей орошения : (в климатических условиях Литовской 
ССР) : автореферат диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук : 14.756. Гигиена и профессиональные 
заболевания / Вильнюсский государственный университет им. В. 
Капсукаса ; научные руководители: С. Бизюлявичюс, П. Чибирас ; 
официальные оппоненты: В. Квиклис, О. Кублицкене. – Вильнюс, 
1972. – 19 p. – Aut. darbų sąrašas: p. 19 (9 pavad.). 

288a. *Норвайшене Ю.-Е. С. Каунасское медицинское общество и его 
роль в развитии здравоохранения и медицинской науки в Литве, 
1919–1940 гг. : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, специальность 784. Теория 
и организация здравоохранения / Каунасский  медицинский 
институт. – Минск, 1972. – 26 р. [Disertacijos autoreferatas nerastas].

1974
289. Рожинскас Б.-И. В. Всасывание в кишечнике при гименолепидозе, 

ниппостронгилезе и трихинеллезе : (экспериментальное радиоизо-
топное исследование) : автореферат диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук, специальность 03.00.20 
„Гельминтология“ / Министерство сельского хозяйства СССР. Инс-
титут гельминтологии им. К. И. Скрябина ; научные руководители: 
А. И. Иш мухаметов, С. К. Бизюлявичюс ; официальные оппоненты: 
Н. Н. Озерецковская, Н. С. Зальнова. – Вильнюс, 1974. – 15, [1] p. : 
lent. – Aut. darbų sąrašas: p. [16] (7 pavad.). 
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1979
290. Юозапайтене И. И. Некоторые аспекты клиники и диагностики 

токсоплазмоза у детей : автореферат диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, 14.00.09 – Педиатрия 
/ Вильнюский государственный университет им. В. Капсукаса ; 
научные руководители: С. К. Бизюлявичюс, Э. П. Пуоджюнене ; 
официальные оппоненты: О. К. Гринкявичене, И. К. Чибирене. – 
Вильнюс, 1979. – 24 p. – Aut. darbų sąrašas: p. 23–24 (10 pavad.). 

1984
291. Валькюнас Г. А. Паразитические простейшие крови птиц Беломоро-

Бал тийс кого направления миграции : автореферат диссертации на 
соискание учен ой степени кандидата биологических наук, 03.00.19 – 
Парази то ло гия / Зоологический институт АН СССР ; научные 
руководители: М. В. Крылов, С. К. Бизюлявичюс ; официальные 
оппоненты: А. Ф. Тумка, Д. В. Осипов. – Ленинграл, 1984. – 20 p. – 
Aut. darbų sąrašas: p. 19–20 (5 pavad.).

1985
292. Малукене Л. И. Кролик как модель для изучения токсоплазмоза тра-

воядных животных : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук, 03.00.19 – Паразитология и 
гельминтология /Министерство сельского хозяйства БССР. Бело-
рус ский научно-исследовательский институт экспериментальной 
вете ринарии им. С. Н. Вышелесского ; научный руководитель: 
С. К. Би зюлявичюс ; официальные оппоненты: Е. А. Шевкунова, 
А. А. Бо гуш. – Минск, 1985. – 20 p. : lent., diagr. – Aut. darbų sąrašas: 
p. 19–20 (15 pavad.).

1990
293. Прaшмантайте А. Роль Вильнюсского университета в популяризации 

естественнонаучных знании в 1803–1832 г.г. : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук, : 07.00.02 – история СССР / Вильнюсский университет ; 
научные pуководители: А. Меркис, С. Бизюлявичюс ; официальные 
оппоненты: А. Шидлаускас, И. Петраускене. – Вильнюс, 1990. – 22, 
[1] p. – Bibliogr. išnašose. – Aut. darbų sąrašas: p. 22 (5 pavad.).

1997
294. Gudienė V. Vaistininkystė carinės Rusijos aneksuotoje Lietuvoje, 1795–

1914 = Pharmacy in Lithuania annexed to the Czar Russia during, 1795–

1914 : daktaro disertacijos santrauka : medicinos mokslai, farmacija (5B) 
/ Kauno medicinos akademija, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejus ; doktorantūros komitetas: [pirmininkas] A. J. Gendrolis ; 
nariai: S. Biziulevičius, A. Vileišis, V. Janulis, A. Savickas ; oponentai: 
E. Tarasevičius, K. E. Arons. – Kaunas, 1997. – 26 p. – Santr. angl. – Aut. 
darbų sąrašas: p. 23 (4 pavad.).

1998
295. Siudikas V. Choleros epidemijos Lietuvoje 1831–1921 metais : daktaro 

disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, medicina (07B) / Kauno 
medicinos akademija ; doktorantūros komitetas: A. Vileišis (pirmininkas 
ir darbo vadovas), J. Petrauskienė, S. Biziulevičius, A. Laiškonis ; 
oponentai: V. Obelenis, K. E. Arons. – Kaunas, 1998. – 31, [1] p. – Santr. 
angl. – Aut. darbų sąrašas: p. [32] (7 pavad.).

2003
296. Mekas T. A. Gyvūninės kilmės medžiagų, naudojamų lietuvių tautinėje 

vaistininkystėje, įvertinimas : daktaro disertacijos santrauka : biomedi-
cinos mokslai, farmacija (09B) / Kauno medicinos universitetas ; dokto-
rantūros komitetas: A. Gendrolis (pirmininkas ir darbo vadovas) ; nariai: 
A. Savickas,V. Janulis, S. Biziulevičius, V. Gudienė ; oponentai: P. Vai-
nauskas, A. Luchtanas. – Kaunas, 2003. – 30 p. : diagr. – Santr. angl. – 
Aut. darbų sąrašas: p. 30 (17 pavad.).

IV. Leidinių redaktorius, redakcinių kolegijų narys, recenzentas, 
konsultantas

1956
297. Sveikatos apsauga / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija ; 

redkolegija: P. Baublys, S. Biziulevičius, V. Brigmanas ... [et al.]. – Vilnius, 
1956. 1956, Nr. 1–12.

1957
298. Первое научно-координационное совещание по паразитологическим 

проблемам Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР и 
Белорусской ССР : тезисы докладов, 16–18 мая 1957 г. / Академия 
наук Литовской ССР. Институт биологии ; редакционная коллегия: 
М. Бабянскас, С. Бизюлявичюс, М. Винцюнене, Ю. Казлаускас, 
С. Канопкайте, Р. Кротас, О. Куприте, В. Повилайтис. – Вильнюс, 
1957. – 156, [1] p.
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1958
299. Acta parasitologica Lituanica / Lietuvos TSR mokslų akademija. 

Biologijos institutas ; redakcinė kolegija: M. Babenskas (atsakingas 
redaktorius), S. Biziulevičius, K. Jankevičius, J. Kazlauskas, J. Pagirys, V. 
Povilaitis, P. Šivickis. – Vilnius, 1958–1989.

 Vol. 1. – 1958. – 203, [1] p. : lent., žml. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. 
gale.

 Vol. 2, fasc. 1. – 1959. – 208 p. : diagr., iliustr., lent., žml. – Santr. liet., 
angl., vok. – Bibliogr. str. gale.

 Vol. 2, fasc. 2. – 1960. – 140, [2] p. : diagr., iliustr., lent. – Santr. liet., angl., 
vok. – Bibliogr. str. gale.

 Vol. 3 / Lietuvos TSR MA Zoologijos ir parazitologijos institutas, 
Parazitologijos laboratorija ir Lietuvos helmintologijos draugija ; 
redakcinė kolegija: M. Rauckis (atsakingas redaktorius), S. Biziulevičius, 
J. Kazlauskas, L. Musteikaitė, V. Povilaitis, P. Šivickis, G. Volskis. – 
1961. – 216, [4] p. : diagr., iliustr., lent. – Santr. liet., angl., rus. – Bibliogr. 
str. gale. 

 Vol. 4 / redakcinė kolegija: M. Rauckis (atsakingas redaktorius), S. Bi-
ziulevičius, M. Goldbergienė, J. Kazlauskas, R. Krotas, V. Povilaitis, 
P. Šivickis, G. Volskis. – 1962. – 207, [1] p. : diagr., iliustr., lent. – Santr. 
liet., angl., rus. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 5, Askaridozės epidemiologija / redakcinė kolegija: P. Zajančkauskas 
(vyr. redaktorius), M. Rauckis (atsakingas redaktorius), S. Biziulevičius, 
B. Kadytė, O. Kublickienė, V. Povilaitis, P. Šivickis. – 1964. – 196, [4] p. : 
diagr., iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 6, Žemės ūkio gyvulių helmintozių epizootologija ir patogenezė / 
redakcinė kolegija: P. Zajančkauskas (vyr. redaktorius), A. Medzevičius 
(atsakingas redaktorius), S. Biziulevičius, M. Goldbergienė, J. Kazlauskas, 
V. Kiselienė, O. Kublickienė, V. Povilaitis, P. Šivickis. – 1966. – 159, [4] 
p. : diagr., iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 8, Apykaitos procesai ir imunitetas helmintozių atvejais / redakcinė 
kolegija: P. Zajančkauskas (vyr. redaktorius), A. Medzevičius (atsakingas 
redaktorius), S. Biziulevičius, B. Kadytė, O. Kublickienė, V. Povilaitis, 
P. Šivickis. – 1968. – 173 p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. 
str. gale. 

 Vol. 9, Helmintozoonozės / redakcinė kolegija: P. Zajančauskas (vyr. 
redaktorius), A. Medzevičius (atsakingas redaktorius), S. Biziulevičius, 
V. Povilaitis, V. Kiselienė. – 1969. – 135, [5] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., 
angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 10, Parazitų biologija / redakcinė kolegija: P. Zajančkauskas 
(pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), A. Medzevičius 
(atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, V. Povilaitis, V. Kiselienė, G. 
Volskis. – 1970. – 182, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. 
str. gale. 

 Vol. 11, Parazitozių patologinė morfologija ir biochemija / redakcinė 
kolegija: P. Zajančkauskas (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), 
A. Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, V. Kiselienė, 
O. Kublickienė. – 1973. – 219, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – 
Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 12, Parazitozių gamtiniai židiniai / redakcinė kolegija: 
P. Zajančkauskas (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), A. 
Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, V. Kiselienė, O. 
Kublickienė, J. Kazlauskas, G. Volskis. – 1977. – 271, [1] p. : iliustr., 
lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 14, Parazitų hostalinis specifiškumas / redakcinė kolegija: 
P. Zajančauskas (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), A. 
Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, O. Kublickienė, 
J. Kazlauskas. – 1976. – 126, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – 
Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 15, Parazitų ir šeimininko tarpusavio santykiai / redakcinė kolegija: 
P. Zajančkauskas (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), 
A. Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, O. Kublickienė, 
J. Širvinskas. – 1977. – 134, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – 
Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 16, Parazitų biologinės savybės / redakcinė kolegija: P. Zajančkauskas 
(pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), A. Medzevičius 
(atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, O. Kublickienė, V. Kiselienė. – 
1978. – 161, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 17, Invazinio proceso biocheminiai ir imunogeniniai aspektai / 
redakcinė kolegija: P. Zajančkauskas (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. 
redaktorius), A. Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, 
A. Sruoga. – 1979. – 150, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. 
str. gale. 

 Vol. 18, Imunomorfologiniai parazitozių tyrimai / redakcinė kolegija: 
P. Zajančkauskas (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), 
A. Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, J. Širvinskas. – 
1980. – 146, [1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 19, Parazitocenozės / redakcinė kolegija: P. Zajančkauskas 
(pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), A. Medzevičius 
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(atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius, O. Kublickienė, G. Volskis. – 
1981. – 95 p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 20, Parazitų ekologiniai faunistiniai tyrimai / redakcinė kolegija: 
V. Kontrimavičius (pirmininkas), M. Babenskas (vyr. redaktorius), 
A. Medzevičius (atsakingas sekretorius), S. Biziulevičius. – 1983. – 129, 
[1] p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 21, Parazito-šeimininko tarpusavio santykiai / redakcinė kolegija: 
V. Kontrimavičius (pirmininkas), A. Medzevičius (atsakingas 
sekretorius), M. Babenskas, S. Biziulevičius, A. Sruoga. – 1985. – 134, [1] 
p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 22, Populiacinės parazitologijos klausimai / redakcinė kolegija: 
V. Kontrimavičius (pirmininkas), A. Medzevičius (atsakingas 
sekretorius), M. Babenskas, S. Biziulevičius, A. Sruoga. – 1987. – 146, [1] 
p. : iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

 Vol. 23, Ekologinės parazitologijos problemos / redakcinė kolegija: 
V. Kontrimavičius (pirmininkas), A. Medzevičius (atsakingas 
sekretorius), M. Babenskas, S. Biziulevičius, A. Sruoga. – 1989. – 151 p. : 
iliustr., lent. – Santr. liet., angl. – Bibliogr. str. gale. 

1959
300. III межреспубликанская конференция по вопросам истории 

естество знания и техники в Прибалтике : тезисы докладов / Академия 
наук Литовской ССР. Комиссия по истории естествознания и 
техники ; члены оргкомитета конференции: П. Славенас, К. Белюкас, 
С. Би зюлявичюс … [et al.]. – Вильнюс : Газетно-журнальное изд-во, 
1959. – 105, [1] p.

1960
301. Iš mokslų istorijos Lietuvoje / Gamtos mokslų ir technikos istorijos 

komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo ; redakcinė 
kolegija: S. Biziulevičius, J. Dagys, V. Petrauskas (atsak. sekretorius), 
P. Slavėnas (pirmininkas), A. Vileišis. – Vilnius, 1960.

 T. 1. – 199, [4] p. : iliustr., portr. – Santr. rus, p. 183–[200]. – Bibliogr. str. 
gale.

1962
302. Наука в Прибалтике в XVIII – начале XX века : тезисы докладов IV 

межреспубликанской конференции по истории науки в Прибалтике 
/ Академия наук Латвийской ССР, Музей истории медицины им. П. 
Страдыня ; оргкомитет конференции: М. Барсуков, С. Бизюлявичюс, 

П. Валескалн … [et al.]. – Рига : Из-во Академии наук Латвийской 
ССР, 1962. – 231, [1] p. : iliustr.

1963
303. Тезисы докладов конференции истории медицины в Прибалтике 

и Белоруссии / Академия наук Литовской ССР. Комиссия по 
истории естествознания и техники, Министерство здравоохранение 
Литовской ССР, Каунасский государственный медицинский 
институт … [et al.] ; члены оргкомитета конференции: В. Лашас 
(председатель), члены: А. Амбразявичюс, С. Бизюлявичюс, Н. 
Эйтманавичене … [et al.]. – Вильнюс, 1963. – 66 [1] р.

1964
304. Материалы к третьему научно-координационному совещанию по 

паразитологическим проблемам Литовской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР / Академия наук Литовской ССР. Институт зоологии 
и паразитологии, Министерство производства и заготовок сельскохо-
зяйственных продуктов Литовской ССР, Ветеринарное управление ; 
редакционная коллегия: С. Бизюлявичюс, М. Гольд бергене, Ю. Каз-
лаускас, О. Кублицкене, В. Повилайтис, М. Рауцкис (отв. редактор). – 
Вильнюс : Газетно-журнальное изд-во, 1964. – 131, [5] p.

1965
305. Lietuviškoji medicininė bibliografija = Литовская медицинская 

библиография / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė 
mokslinė medicinos biblioteka ; sudarytojai: V. Šimkūnas, T. Dragūnienė ; 
redakcinė kolegija: N. Vėgėlytė (ats. red.), M. Zaikauskas, V. Žilinskienė, 
S. Biziulevičius ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas. 

 T. 3, (1961–1963). – 1965. – 613, [1] p.
306. Материалы VI-ой конференции по истории науки в Прибалтике / 

Академия наук Литовской ССР. Комиссия по истории естествознания 
и техники ; редакционная коллегия: С. Бизюлявичюс, А. Билюнене, 
В. Мицельмахерис, П. Славенас (отв. редактор), Н. Эйтманавичене. – 
Вильнюс, 1965. – 274, [1] p. 

1967
307. Aukštosios mokyklos kūrimasis ir vystymasis Kaune / Gamtos mokslų ir 

technikos istorijos komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezi-
diu mo ; redakcinė kolegija: S. Biziulevičius (atsakingasis redaktorius), N. 
Eitmanavičienė, P. Slavėnas. – Vilnius : Mintis, 1967. – 116 p. : iliustr., 
lent. 
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1968
308. Материалы к конференции по истории естествознания в 

Прибалтике, май 1968 г. / Академия наук Литовской ССР. Комиссия 
по истории естест вознания и техники, Литовское научное историко-
медицинское об щество ; редакционная коллегия: С. Бизюлявичюс, 
А. Вилейшис, В. Мицельмахерис, П. Славенас (отв. редактор). – 
Вильнюс, 1968. – 221 p.

1971
309. Из истории естествознания и техники Прибалтики / Академия наук 

Латвийской ССР, Советское национальное объединение истории и 
философии естествознания и техники. – Рига : Зинатне, 1971. 

 Т. 3 / редакционная коллегия: С. К. Бизюлявичюс, П. Славенас, 
П. И. Ва лескалн … [et al.]. – 327 p. : iliustr. – Pavardžių r-klė: p. 309–
321. – Bibliogr. str. gale.

1972
310. Материалы IX межреспубликанской конференции по истории 

естествознания и техники в Прибалтике (октябрь 1972 г.) / 
Академия наук Литовской ССР. Институт истории Академии наук 
Литовской ССР, Литовское отделение советского национального 
объединения истории и философии естествознания и техники ; 
редакционная коллегия: К. Арон, С. Бизюлявичюс, Ф. Д. Клемент, 
Ч. Кудаба, С. Матулайтите, В. Меркис, П. Славенас (отв. редактор), 
Я. П. Страдынь, Э. Тамулявичене. – Вильнюс, 1972. – 244 р.

311. Материалы докладов Всесоюзной конференции по проблеме 
трихинеллеза человека и животных (30 мая–1 июня 1972 г., 
Вильнюс) / Академия наук Литовской ССР. Институт зоологии и 
паразитологии, Всесоюзное общество гельминтологов АН СССР, 
Институт медицинской паразитологии и тропической медицины 
имени Марциновского … [et al.] ; редакционная коллегия: К. И. 
Скрябин, И. В. Орлов, С. К. Бизюлявичюс … [et al.]. – Вильнюс, 
1972. – 153 р. : lent. – Santr. angl.

1973
312. Материалы VI Прибалтийской научно-координационной кон-

ференции по вопросам паразитoлогии, 21–22 июня 1973 г. / Ака-
демия наук Литовской ССР. Институт зоологии и паразитологии, 
Общество гельминтологов Литвы, Литовское отделение Всесоюзно-
го общества протозоологов … [et al.] ; редакционная коллегия: Т. 
Арнастаускене, М. Ба бянскас, С. Би зюлявичюс, О. Кублицкене, Д. 

Райшите, Ю. Шле петене. – Вильнюс, 1973. – 203 p. : lent. – Bibliogr. 
pranešimų gale.

1974
 Kovos su žmonių, gyvulių, paukščių helmintozėmis ir kai kuriomis ki-

tomis para zitozėmis : metodiniai nurodymai / Lietuvos TSR sveikatos 
apsaugos minis terija, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija, Lietuvos TSR 
mokslų aka demijos Zoologijos ir parazitologijos institutas ; sudaryto-
jai: M. Babenskas, S. Biziu levičius (atsak. redaktorius), E. Danilevičius, 
J. Kairiūkštis, J. Sangaila. – Žr. Nr.

313. Большая медицинская энциклопедия / главный редактор Б. В. Пет-
ровский ; [редакционный состав отдела История медицины]: 
С. К. Бизюлявичюс, И. В. Богорад, К. Г. Васильев … [et al.]. – Москва : 
Советская энциклопедия, 1974–1986.

 Т. 1, А – Антибиоз. – 1974. – XVI, 576 p. : iliustr. 
 Т. 2, Антибиотики – Беккерель. – 1975. – 608 р. : iliustr.
 Т. 3, Беклемишев – Валидол. – 1976. – 584 p. : iliustr. 
 Т. 4, Валин – Гамбия. – 1976. – 576 p. : iliustr. 
 Т. 5, Гамбузия – Гипотиазид. – 1977. – XVI, 568 p. : iliustr. 
 Т. 6, Гипотиреоз – Дегенерация. – 1977. – 632 p. : iliustr. 
 Т. 7, Дегидразы – Дядьковский. – 1977. – 548 p. : iliustr. 
 Т. 8, Евгеника – Зыбление. – 1978. – 528 p. : iliustr. 
 Т. 9, Ибн Рошд – Йордан. – 1978. – 483 p. : iliustr. 
 Т. 10, Кабаков – Коалесценция. – 1979. – 528 p. : iliustr. 
 Т. 11, Коамид – Криотерапия. – 1979. – 544 p. : iliustr. 
 Т. 12, Криохирургия – Ленегр. – 1980. – 536 p. : iliustr. 
 Т. 13, Ленин и здравоохранение – Мединал. – 1980. – 552 p. : iliustr. 
 Т. 14, Медицина – Меланоз. – 1980. – 496 p. : iliustr. 
 Т. 15, Меланома – Мудров. – 1981. – XVI, 576 p. : iliustr. 
 Т. 16, Музеи – Нил. – 1981. – 512 p. : iliustr. 
 Т. 17, Ниландера проба – Остеопатии. – 1981. – 512 p. : iliustr. 
 Т. 18, Остеопатия – Переломы. – 1982. – 528 p. : iliustr. 
 Т. 19, Перельман – Пневмопатии. – 1982. – 536 p. : iliustr. 
 Т. 20, Певмопексия – Преднизолон. – 1983. – XX, 560 p. : iliustr. 
 Т. 21, Преднизон – Ратворимость. – 1984. – XXI, 560 p. : iliustr. 
 Т. 22, Растворители – Сахаров. – 1984. – 544 p. : iliustr. 
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 Т. 23, Сахароза – Сосудистый тонус. – 1984. – 544 p. : iliustr. 
 Т. 24, Сосудистый шов – Тениоз. – 1985. – 544 p. : iliustr. 
 Т. 25, Теннис – Углекислота. – 1985. – XXV, 544 p. : iliustr. 
 Т. 26, Углекислые воды – Хлор. – 1985. – 560 p. : iliustr. 
 Т. 27, Хлоракан – Экономика здравоохранения. – 1985. – 576 p. : 

iliustr. 
 Т. 28, Экономо – Ящур. – 1986. – 544 p. : iliustr. 
 Т. 29, Дополнительный. – 1986. – 544 p. : iliustr. 

1976
314. Материалы докладов к II-ой Всесоюзной конференции по проблеме 

трихинеллеза человека и животных (27–28 мая 1976 г.) / Академия 
наук Литовской ССР. Институт зоологии и паразитологии, 
Всесоюзное общество гельминтологов АН СССР, Институт 
медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. 
Марциновского … [et al.] ; редколлегия: И. В. Орлов, Я. Ю. Сенутайте, 
С. К. Бизюлявичюс … [et al.]. – Вильнюс, 1976. – 219 p. : lent. – Santr. 
angl.

1981
315. Материалы докладов к III-ей Всесоюзной конференции по 

проблеме трихинеллеза человека и животных (4–5 июня 
1981 г.) / Академия наук Литовской ССР. Институт зоологии и 
паразитологии, Всесоюзное общество гельминтологов АН СССР, 
Институт медицинской паразитологии и тропической медицины 
им. Е. И. Марциновского … [et al.] ; редколлегия: А. С. Бессонов, 
С. К. Бизюлявичюс (ответстиенный за выпуск), Я. Ю. Сенутайте, … 
[et al.]. – Вильнюс, 1981. – 218 p. : lent. – Santr. angl.

1982
316. Актуальные проблемы паразитологии в Прибалтике = Aktualios 

parazitologijos problemos Pabaltyje = Urgent problems of parasitology 
in the Baltic Republics : (материалы к IX научно-координационной 
конференции по проблемам паразитологии в Прибалтике) 1–2 
июля 1982 г. : посвящается 100-летию со дня рождения акакдемика 
П.-Б. К. Шивицкаса / Академия наук Литовской ССР. Институт 
зоологии и паразитологии, Общество гельминтологов Литвы … [et 
al.] ; редакционная коллегия: Т. В. Арнастаускене (ответственный 
секретарь), М. А. Бабянскас (председатель), С. К. Бизюлявичюс, 
В. Л. Контримавичюс, А. К. Медзявичюс, М.-В. Л. Пятраускас 

(ответственный редактор), Ю. А. Шляпятене. – Вильнюс : Институт 
зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1982. – 256 p. : lent. – 
Bibliogr. str. gale.

317. Кишечные простейшие / Институт зоологии и паразитологии 
АН Литовской ССР, Академия наук ССР, Всесоюзное общество 
протозоологов. Литовское отделение ВОПР ; редакционная коллегия: 
Т. Арнастаускене, Т. Бейнер, С. Бизюлявичюс (ответственный 
редактор), П. Заянчкаускас. – Вильнюс : Институт зоологии и 
паразитологии АН Литовской ССР, 1982. – 147, [1] p. : diagr., lent. – 
Bibliogr. str. gale.

318. Современные проблемы протозоологии : (материалы к третьему 
съезду Всесоюзного общества протозоологов) = Proceedings 
of the III all-union congress of protozoologists / Академия наук 
СССР. Всесоюзное общество протозоологов, Академия наук 
Литовской ССР. Институт зоологии и паразитологии, Литовское 
отделение ВОПР ; редакционная коллегия: Т. В. Арнастаускене, Т. В. 
Бейнер (зам. гл. редактора) С. К. Бизюлявичюс (зам. гл. редактора), 
Ю. И. Полянский (главный редактор) … [et al.] . – Вильнюс, 1982. – 
499 p. – Vardų r-klė: p. 414–431.

319. Энциклопедический словарь медицинских терминов / главный 
редактор Б. В. Петровский ; [редакционный состав отдела „История 
медицины“]: ответственный редактор Б. Д. Петров ; редакторы: 
И. В. Алексанян, С. К. Бизюлявичюс, В. И. Бородулин ... [et al.].– Изд. 
первое. – Москва : Советская энциклопедия, 1982–1984.

 Т. 1, А – Йореса способ. – 1982. – 464 р.
 Т. 2, Кабана болезнь – Пяточный бугор. – 1983. – 447 р.
 Т. 3, Рабдитозы – Ящур. – 1984. – 512 р. 

1985
320. Adomaitienė D. Įdomioji imunologija / recenzavo: S. Kanopkaitė, 

P. Padegimas, [S. Biziulevičius, S. Pavilonis]. – Vilnius : Mokslas, 1985. – 
304 p. : iliustr.

321. Tarybų Lietuvos enciklopedija / redakcinė kolegija: J. Antanavičius, 
A. Bikelis, P. Bražėnas ... [et al.]. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų 
redakcija, 1985–1988. 

 T. 1, A – Grūdas / moksliniai konsultantai: J. Beinorius, A. Boguševičiūtė 
... S. Biziulevičius ... [et al.]. – 1985. – 672 p. : iliustr.

 T. 2, Masaitis – Simno / moksliniai konsultantai: J. Beinorius, 
A. Boguševičiūtė ... S. Biziulevičius ... [et al.]. – 1987. – 672 p. : iliustr.
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 T. 3, Simno – Žvorūnė / moksliniai konsultantai: J. Beinorius, A. 
Boguševičiūtė ... S. Biziulevičius ... [et al.]. – 1988. – 704 p. : iliustr.

1990
322. Юозапайтене И., Парнараускене Р. Токсоплазмоз у детей / Институт 

экологии АН Литвы, Вильнюсский государственный университет ; 
рецензенты: П. Шимулис, С. Бизюлявичюс. – Вильнюс : Мокслас, 
1990. – 150 p. : iliustr., lent. – Bibliogr.: p. 148–150 (74 pavad.).

1997
323. Vilniaus medicinos istorijos almanachas = Almanachus historuae 

medici nae Vilnensis = The Vilnius medical history almanac / redakcinė 
taryba: A. Andriušis, A. Bagdonavičius, S. Biziulevičius ... [et al.]. – 
Vilnius, 1997. – ISSN 1392-0030.

 [T.]. 1. – 415, [1] p. : iliustr., lent., portr. – Santr. angl. – Bibliogr. str. 
gale.

1998
324. Mokslotyra : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Mokslotyros centras ; 

redaktorių kolegija: R. Broniukaitis, O. Voverienė, S. Biziulevičius, 
A. Jakimavičius ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 1998–
2000. – ISSN 1392-4311.

 Nr. 1 (1998). – 132 p. : iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
 Nr. 2 (1998). – 60 p. : iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
 Nr. 3 (1999). – 112 p. : iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
 Nr. 4 (1999). – 97 p. : iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
 Nr. 1 (2000). – 75 p. : iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.
 Nr. 2 (2000). – 105 p. : iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.

V. Mokslo populiarinimo straipsniai
1946

325. Apsaugoti kultūros paminklus // Tiesa. – Vilnius, 1946, geg. 31 (Nr. 
125), p. 4.

 Apie muziejaus išsaugojimą Trakų pilyje.

1948
326. Helmintologinė ekspedicija Klaipėdoje // Raudonasis švyturys. – 

Klaipėda, 1948, liep. 25 (Nr. 175), p. 4.

327. Saugokimės maliarijos Klaipėdoje : gydytojo patarimai // Raudonasis 
švyturys. – Klaipėda, 1948, rugpj. 14 (Nr. 192), p. 3.

328. Žarnų kirmėlės : gydytojo patarimai // Raudonasis švyturys. – Klaipėda, 
1948, liep. 29 (Nr. 178), p. 3.

1949
329. Apie žmogaus žarnų kirmėles : gydytojo patarimai // Tarybinis balsas. – 

Joniškis, 1949, liep. 12 (Nr. 81), p. 4.
330. Didysis mokslininkas I. Pavlovas // Valstiečių laikraštis. – 1949, spal. 6 

(Nr. 83), p. 5.
331. *I. P. Pavlovas ir Vilnius // Tiesa. – 1949, rugs. 16.
32. I. P. Pavlovo mokslo miestelyje // Tiesa. – Vilnius, 1949, rugs. 25 (Nr. 

227), p. 2.
333. *Kuriamas medicinos muziejus // Tiesa. – Vilnius, 1949, saus. 16.
334. Vaikų vasaros viduriavimai // Trakiečių šūkis. – Trakai, 1949, liep. 24 

(Nr. 60), p. 4.
1950

335. Venkime apsikrėtimų kirmėlėmis // Lenino keliu. – Utena, 1950, rugpj. 
29 (Nr. 95), p. 4.

1951
336. Mokslinė konferencija žuvivaisos ir žvejybos išvystymo klausimais 

[Kintai, Šilutės raj.] // Tiesa. – Vilnius, 1951, rugpj. 30 (Nr. 204), p. 2.

1954
337. Kaip išvengti užsikrėtimo žuviniu kaspinuočiu // Tarybinė Klaipėda. – 

Klaipėda, 1954, rugpj. 15 (Nr. 161), p. 4.
338. Как уберечься от заражения широким лентцом // Советская 

Клайпеда. – Клайпеда, 1954, 15 авг. (№ 161), р. 4.

1955
339. *Dar kartą apie žuvinį soliterį // Raudonasis artojas. – Pagėgiai, 1955, 

liep. 15.
340. Gyvybė žemėje. – Iliustr. // Jaunimo gretos. – Vilnius, 1955, Nr. 1, p. 20–

21.

1956
341. *Kas yra soliteris ir kaip jo išvengti // Trakiečių šūkis. – Trakai, 1956, 

spal. 6. 
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342. *Žmogaus žarnų kirmėlės ir kaip jų išvengti // Tarybinis balsas. – Varėna, 
1956, birž. 4.

1957
343. *Venkite užsikrėsti žuviniu soliteriu // Trakiečių šūkis. – Trakai, 1957, 

liep. 5. 

1958
344. Mokslų istorijos Lietuvoje klausimai // Vakarinės naujienos. – Vilnius, 

1958, spal. 16 (Nr. 225), p. 3.
345. Povilas Stradinis : [nekrologas]. – Portr. // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 

1958, Nr. 10, p. 63–64.
346. Vidurių kirmėlės : gydytojo patarimai // Kelias į komunizmą. – Ignalina, 

1958, liep. 6 (Nr. 48), p. 4.
347. Вопросы истории науки в Литве // Вечерние новости. – Вильнюс, 

1958, 16 окт. (№ 225), р. 3.

1959
348. Gyvenkime švariai – būsime sveikesni // Stalino vėliava. – Kavarskas, 

1959, lapkr. 14 (Nr. 90), p. 2.
349. Kaip išvengti žmonių užsikrėtimo žarnų kirminais : (iš medicinos mokslų 

kandidato S. Biziulevičiaus pranešimo). – Portr. // Stalino vėliava. – 
Kavarskas, 1959, liep. 25 (Nr. 58), p. 2.

350. Medicina Vilniaus universitete. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 
Vilnius, 1959, Nr. 10, p. 11–13.

351. VI съезд общества паразитологов Польши (18–22 октября 1958 г., 
Люблин) // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 
Москва, т. 28, вып. 3 (1959), p. 379–382. 

1960
352. Leidiniui ,,Lietuviškoji medicininė bibliografija (1940–1957)“ 

pasirodžius. – Rec. kn.: Šimkūnas V., Maslauskienė M., Gutauskas 
V. Lietuviškoji medicininė bibliografija, 1940–1957. Vilnius, 1960 // 
Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1960, Nr. 8, p. 57–58.

1961
353. Tinkamai sutvarkykime šulinius // Stalino vėliava. – Kavarskas, 1961, 

bal. 26 (Nr. 34), p. 3.

1962

354. Tarptautinis medikų forumas Taškente / S. Biziulevičius, J. Levinas. – 
Santr. rus. // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1962, Nr. 2, p. 49–51. 

 Apie Taškente, 1961 m. rugsėjo 5–10 d.,vykusią konferenciją, skirtą kovai 
su ligomis karšto klimato kraštuose.

1965
355. Globokime mokslo ir technikos paminklus / P. Slavėnas, S. Biziulevičius, 

N. Eitmanavičienė. – (Laiškas redakcijai) // Kultūros barai. – Vilnius, 
1965, Nr. 12, p. 42.

1966
356. Medyk-ateista : na 70 rocznice urodzin J. Kairiukštisa. – Рortr. // 

Czerwony Sztandar. – Vilnius, 1966, 13 pażdz. (nr 237), p. 2.
357. Tarybinių ir Suomijos parazitologų simpoziumas difiliobotriozės 

klausimais // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1966, Nr. 2, p. 59–60.
 Apie Leningrade, 1965 m. lapkričio 22–25 d., vykusį tarptautinį 

simpoziumą difiliobotriozės klausimais.

1968
358. Apie pirmąjį lietuvį mediką [Aleksandrą Kuršių, XVII a.] Amerikoje // 

Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1968, Nr. 9, p. 55–56.
359. Dviejose Lenkijos parazitologų konferencijose. – (Suvažiavimai ir 

konferencijos) // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1968, Nr. 2, p. 59–62.
 Apie IX Lenkijos parazitologų kongresą Katovicuose, 1967 m. gegužės 18–

21 d., ir Lenkijos parazitologų draugijos VI klinikinę konferenciją Lodzėje, 
1967 m. spalio 20–21 d. 

360. Knyga apie V. Kuzmą. – Rec. kn.: Šiurkus T. Vladas Kuzma : (gyvenimas 
ir mokslinė veikla). Vilnius, 1967 // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1968, 
Nr. 10, p. 56.

361. Švara – helmintų priešas. – Lent. // Mūsų sodai. – Vilnius, 1968, Nr. 12, 
p. 22–23.
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Apie kovos būdus su gyventojų kirmėliniais susirgimais.

1969
362. Saugokimės trichineliozės! // Kauno tiesa. – Kaunas, 1969, vas. 11 (Nr. 

35), p. 6.
363. Saugokimės trichineliozės! // Tarybinė Klaipėda. – Klaipėda, 1969, vas. 

12 (Nr. 36), p. 5.
364. Saugokimės trichineliozės : gydytojas pataria // Tarybinis balsas. – 

Joniškis, 1969, vas. 18 (Nr. 21), p. 4.
365. Осторожно : трихенеллез! // Советская Клайпеда. – Клайпеда, 1969, 

12 февр. (№ 36), р. 5.

1970
366. Nauja laboratorija // Mokslas ir gyvenimas. – Vilnius, 1970, Nr. 1, p. 51.
 Apie Zoologijos ir parazitologijos institute įkurtą Protozoologijos labo-

ratoriją.

1971
367. Tarptautinis mokslo istorijos kongresas // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 

1971, Nr. 12, p. 57–58.
 Tarptautinio kongreso, vykusio 1971 m. rugpjūčio 18–24 d. Maskvoje, 

apžvalga. 
1972

368. *Apie žuvinį kaspinuotį // Raudonoji vėliava. – Šiauliai, 1972, rugs. 22.
369. Lietuvos gamtininkų versmė. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – Vilnius, 

1972, Nr. 2, p. 4–6.
 Apie Lietuvos biologus.
370. Tartu šiaurės žvaigždė // Moksleivis. – Vilnius, 1972, Nr. 7, p. 20–21. 
 Apie lietuvių studentų studijas Tartu universitete.
371. Zoologiniai rinkiniai senajame Vilniaus universitete // Mūsų gamta. – 

Vilnius, 1972, Nr. 1, p. 8.
1973

372. О научной командировке в Чехословакию. – Santr. angl. – (Kronika) 
// Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 11 (1973), p. 203–212. 

373. Первый съезд Всесоюзного общества протозоологов / Т. Ар-
нас таускене, С. Бизюлявичюс. – Santr. angl. – (Kronika) // Acta 
parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 11(1973), p. 191–194.

1974
374. TSRS medicinos mokslų akademijos XXXV sesija // Sveikatos apsauga. – 

Vilnius, 1974, Nr. 6, p. 54–56. 
375. Vilniaus universiteto gamtininkai ir evoliucinės minties raida // 

Moksleivis. – Vilnius, 1974, Nr. 10, p. 11–13. 
 Apie pirmuosius Gamtos mokslų katedros dėstytojus.
376. Всесоюзная конференция по проблеме трихинеллезa человека 

и животных / С. Бизюлявичюс, Т. Арнастаускене. – Santr. angl. – 
(Хроника) // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 12 (1974), 
p. 235–237. 

1975
377. IX Прибальтийская конференция по истории естествознания и 

техники / С. Бизюлявичюс, М. Суходрев. – Santr. angl. // Из истории 
медицины : сборник статей. – Рига, 1975. – Т. 10, р. 245–249. 

1976
378. О деятельности Литовского отделения Всесоюзного общества 

протозоологов / С. Бизюлявичюс, Т. Арнастаускене. – Santr. liet., 
angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 14 (1976), p. 95–98.

1977
379. Bojanus Liūdvigas Heinrichas. – Portr. // Lietuviškoji tarybinė 

enciklopedija. – Vilnius, 1977. – T. 2, p. 202. 
380. Helmintologija. – Bibliogr.: 2 pavad. // Lietuviškoji tarybinė 

enciklopedija. – Vilnius, 1977. – T. 4, p. 308–309.
381. Helmintozės. – Bibliogr.: 1 pavad. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 

Vilnius, 1977. – T. 4, p. 309.

1978
382. Žuvinis kaspiniuotis // Tarybinė Klaipėda. – Klaipėda, 1978, geg. 14 

(Nr. 110), p. 3.
383. Вторая Всесоюзная конференция в Вильнюсе по проблеме три-

хинеллеза человека и животных / Т. Арнастаускене, С. Бизюлеви-
чюс. – Santr. liet., angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 16 
(1978), p. 137–140.

384. Вторая Всесоюзная конференция по проблеме трихинеллеза 
у человека и животных / С. Бизюлевичюс, Т. Арнастаускене // 
Wiadomości Parazytologiczne. – Wrocław, t. 24, nr 1 (1978), p. 125–
127.
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 Konferencijos, vykusios 1976 m. birželio 3–4 d. Vilniuje, apžvalga.
385. Международный конгресс по антропозоонозам. – Santr. liet., angl. // 

Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 16 (1978), p. 141–143. 
 Konferencijos, vykusios 1976 m. birželio 23–25 d. Košice (Čekoslovakija), 

apžvalga.
386. Рыбный солитер // Советская Клайпеда. – Клайпеда, 1978, 14 мая 

(№ 110), р. 3.
387. IV Международная конференция по трихинеллезу. – Santr. liet., 

angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 16 (1978), p. 145–
147. 

 Konferencijos, vykusios 1976 m. rugpjūčio 26–28 d. Poznanėje (Lenkija), 
apžvalga.

1979
388. A. Sniadeckis – įžymus Vilniaus universiteto profesorius // Sveikatos 

apsauga. – Vilnius, 1979, Nr. 10, p. 46–49.

1980
389. Įžymaus mediko Ibn Sinos (Avicenos) 1000-osios gimimo metinės // 

Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1980, Nr. 10, p. 38–41.
390. L. H. Bojanus – įžymus Vilniaus universiteto profesorius, biologas evo-

liu cio nistas // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1980, Nr. 5, p. 35–38.
391. „Lietuviškosios medicininės literatūros“ VII tomo sulaukus. – Rec. kn.: 

Šimkūnas V., Maslauskienė M., Gutauskas V. Lietuviškoji medicininė 
bibliografija, 1973–1975. Vilnius, 1977 // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 
1980, Nr. 5, p. 50–51.

1981
392. Atsargūs – ligos neprisišauks // Tiesa. – Vilnius, 1981, gruod. 2 (Nr. 276), 

p. 4.
 Apie susirgimus trichinelioze.

1982
393. Aptarta žmogaus ir gyvulių trichineliozė / T. Arnastauskienė, 

S. Biziulevičius // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1982, Nr. 1, p. 52–53.
 Apie 1981 m. birželio 4–5 d. Kaune vykusią III sąjunginę konferenciją 

žmogaus ir gyvulių trichineliozės klausimais.
394. Buvo labai darbštus // Mūsų gamta. – Vilnius, 1982, Nr. 9, p. 7–8.
 Akad. P. Šivickio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

1983
395. Protozoologų suvažiavimas / T. Arnastauskienė, S. Biziulevičius // 

Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1983, Nr. 5, p. 56–58.
 Apie 1982 m. rugsėjo 21–24 d. Vilniuje vykusį III Sąjunginį protozoologų 

draugijos suvažiavimą.

1984
396. Optika prieš 4000 metų. – Iliustr. // Tiesa. – Vilnius, 1984, gruod. 30 

(Nr. 300), p. 4.
 Apie 1584, 1602 ir 1641 m. Vilniuje išspausdintas medicines knygas lotynų 

kalba.

1985
397. Askaridės. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – 

T. 1, p. 109–110.
398. Dar kartą apie trichineliozę / S. Biziulevičius, A. Burakauskas // Mūsų 

gamta. – Vilnius, 1985, Nr. 4, p. 12.

1986
399. Helmintologija // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, 

p. 22–23.
400. Helmintozės, kirmėlinės ligos // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1986. – T. 2, p. 23.
401. Расширенное совещание межведомственной комиссии по ток со-

плазмозу Всесоюзного обществава протозоологов АН СССР (1985) 
/ С. Бизюлявичюс, Л. Гайдамавичене // Медицинская паразитология 
и паразитарные болезни. – Москва, т. 55, вып. 6 (1986), р. 79–81.

1987
402. Medzevičius Albertas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – 

T. 3, p. 38.
402. Protozoologija, protistologija // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – 

Vilnius, 1987. – T. 3, p. 456–457.
404. Protozoologų draugija // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 

1987. – T. 3, p. 457.

1988
405. Prasmingo gyvenimo kelias / S. Biziulevičius, V. Gaigalas. – (Laikas ir 

žmonės) // Vakarinės naujienos. – Vilnius, 1988, bal. 23 (Nr. 96), p. 2. 
 Atsisveikinimas su draugu Juozu Gaigalu.
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1989
406. Daktaras Aiskauda – vilnietis : (sukanka 125 metai kai gimė gydytojas 

humanistas C. Šabadas) // Tiesa. – Vilnius, 1989, vas. 5 (Nr. 31), p. 4.
407. Skandinavų ainis – Lietuvos patriotas : apie gamtininką Jurgį Elisoną 

(1889–1946) / S. Biziulevičius, P. Zajančkauskas. – Portr. // Mokslas ir 
gyvenimas. – Vilnius, 1989, Nr. 8. p. 31.

408. Vertinga knyga. – Rec. kn.: Lietuvos gyvūnija : literatūros rodyklė, 1721–
1980 / sadarytojai: A. Jakimavičius, R. Matulionienė, K. Šiupšinskienė. 
Vilnius, 1988 // Bibliotekų darbas. – Vilnius, 1989, Nr. 8, p. 36.

409. Zoologijos klasikas V. Dogelis. – Portr. // Mokslas ir gyvenimas. – 
Vilnius, 1989, Nr. 6, p. 38.

1991
410. Mūsų nepriklausomybės šauklys [J. Basanavičius] // Sveikata. – Vilnius, 

1991, Nr. 2, p. 2–3.

1992
411. Kiaulių trichineliozė – pavojingas susirgimas : atkreipiame dėmesį / 

J. Senutaitė, S. Biziulevičius // Žemės ūkis. – Vilnius, 1992, Nr. 4, p. 24. 

1994
412. Negęstantis šviesulys medicinos horizonte : žymiam Lietuvos 

mokslininkui, visuomeninkui profesoriui V. Girdzijauskui šiemet sukako 
90 metų / S. Biziulevičius, A. Svičiulis // Diena. – Vilnius, 1994, rugpj. 10 
(Nr. 28), p. 8.

1995
413. Ipolitas Gasiūnas (1902 05 21 – 1975 07 19) / A. Jakimavičius, 

S. Biziulevičius // Ekologija. – Vilnius, Nr. 3 (1995), p. 93–95. 
414. Pirmoji medicinos mokykla Lietuvoje : Lietuvos medicinos mokslui – 

220 metų. – Iliustr. // Diena. – Vilnius, 1995, bal. 21 (Nr. 84), p. 15.
415. Seniausios knygos apie bites autorius [Kiprijonas Nezabitauskis] / A. Ja-

ki mavičius, S. Biziulevičius // Valstiečių laikraštis. – Vilnius, 1995, saus. 
3 (Nr. 1), p. 3.

1996
416. Gamtininkas Jurgis Elisonas (1889–1946) / S. Biziulevičius, P. Za-

jančkauskas. – Portr. // Diena. – Vilnius, 1996, gruod. 19 (Nr. 292), 
p. 14–15.

1997
417. Daktaras Vladas Mongirdas : (120-osioms gimimo metinėms paminėti) 

// Galvė. – Trakai, 1997, geg. 16 (Nr. 19), p. 7; geg. 23 (Nr. 20), p. 7.

1999
418.  Daktaras Julius Kazlauskas : 85 metų sukakties proga / T. Arnastauskienė, 

S. Biziulevičius. – Portr. – Bibliogr.: 13 pavad. // Ekologija. – Vilnius, Nr. 
1 (1999), p. 74–75.

419. Perskaičius Tamaros Arnastauskienės ir Algimanto Jakimavičiaus leidinį 
„Lietuvos zoologai XVIII–XX a.“. – Iliustr. – Rec. kn.: Arnastauskienė 
T., Jakimavičius A. Lietuvos zoologai XVIII–XX a. Vilnius : Ekologijos 
institutas, 1997 // Mokslo Lietuva. – Vilnius, 1999, saus. 21–vas. 4 (Nr. 
2), p. 2.

2001
420. Gera buvo su Juo bendrauti // Akademikas Paulius Slavėnas / sudarė 

S. Matulaitytė. – Vilnius, 2001. – P. 120–123.

2013
421. Autoriaus žodis [parašytas knygai 1948 m. vasario 3 d.] // Biziulevičius 

S. Liau dies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 metais. – Vilnius, 
2013. – P. 11.

VI. Nepublikuoti darbai
1948

422. Dėmėtoji šiltinė karų istorijoje : (istorinė apybraiža). – Vilnius, 1948. – 
21 lap. : lent. – Bibliogr.: 8 pavad. – Saugomas J. Biziulevičiūtės-
Kaminskienės archyve.

1950
423. Trumpa medicinos mokslų Lietuvos TSR raidos apžvalga : medžiaga 

kritiškam svarstymui. – Vilnius, 1950. – 17 lap. – Bibliogr. išnašose. – 
Saugomas J. Biziulevičiūtės-Kaminskienės archyve.

424. Vilniaus mediko-chirurginė akademija (1832–1842) : medžiaga Lietuvos 
TSR medicinos istorijai tirti / Lietuvos TSR mokslų akademija, Ekspe-
rimentinės medicinos ir onkologijos institutas ; vadovas V. Girdzijaus-
kas. – Vilnius, 1950. – 27 lap. – Bibliogr. išnašose. – Saugomas J. Biziule-
vičiūtės-Kaminskienės archyve.
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1952
425. Lietuvos TSR gyventojų helmintofauna ir pagrindiniai askaridozės 

ir trichocefaliozės epidemiologijos veiksniai : disertacija medicinos 
mokslų kandidato laipsniui įgyti / Lietuvos TSR mokslų akademijos 
Eksperimentinė medicinos ir onkologijos institutas ; mokslinis vadovas 
V. Girdzijauskas.  – Vilnius, 1952. – 413 lap. : brėž., diagr., lent. – Santr. 
rus. – Bibliogr.: 311 pavad. – Saugomas Lietuvos MA Vrublevskių b-kos 
Rankraščių skyriuje, F26–75.

1953
426. Askaridžių ir plaukagalvių kiaušinėlių išsivystymas Lietuvos TSR klimato 

sąlygomis / Lietuvos TSR mokslų akademijos Eksperimentinės medicinos 
ir onkologijos institutas. – Vilnius, 1953. – 29 lap. : lent. – Bibliogr.: 44 
pavad. – Saugomas Lietuvos MA Vrublevskių b-kos Rankraščių skyriuje, 
F26–668.

1955
427. Lietuvos TSR gyventojų užsikrėtimo askaridėmis laiko nustatymas 

serologinių reakcijų pagalba. – Vilnius, [1955]. – 32 lap. – Santr. rus. – 
Bibliogr.: 18 pavad. – Saugomas Lietuvos MA Vrublevskių b-kos 
Rankraščių skyriuje, F26–770.

1966
428. Zoologijos terminų žodyno redakcinės komisijos posėdžių [9] protokolai 

/ komisijos pirmininkas S. Biziulevičius ; sekretorė T. Arnastauskienė ; 
nariai J. Maniukas, J. Prūsaitė. – Vilnius, [1966–1967]. – 25 lap. – 
Saugomas Lietuvos MA Vrublevskių b-kos Rankraščių skyriuje, F26–
1701.

429. Биологические факторы, влияющие на распространение аскаридоза, 
трихоцефалеза и проблема оздоровления населения Литовской ССР 
от основных геогельминтозов, тениидозов и дифиллоботриоза : дис-
сертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / 
Министерство высшего и среднего специального образования Ли-
товской ССР, Каунасский медицинский институт ; научный консуль-
тант К. И. Скрябин. – Каунас, 1966. – 896 lap. – Bibliogr.: 1799 pavad. – 
Saugomas Lietuvos MA Vrublevskių b-kos Rankraščių skyriuje, F26–75.

1988
430. Lietuvis Valentinas Dogelis (1882–1955) – žymusis tarybinis biologas. – 

Vilnius, 1988. – 12 lap. – Saugomas asmeniniame A. Jakimavičiaus 
archyve.

1995
431. Lambliozė / G. Montvilaitė-Kovienė, S. Biziulevičius ; Lietuvos mokslų 

akademijos Ekologijos institutas. – Vilnius, 1995. – 156 lap. : diagr., 
lent. – Santr. angl., rus. – Bibliogr.: lap. 135–151. – Saugomas Gamtos 
tyrimų centro bibliotekoje.

2004
432. Habilituoto medicinos mokslų daktaro, profesoriaus Stasio Biziulevičiaus 

surinktų bibliografinių kortelių, tema „Biologijos istorija Lietuvoje“, 
aprašas / parengė Ž.-J. Kaminskienė. – [Vilnius], 2004. – 2746 kort. – 
Saugomos Lietuvos MA Vrublevskių b-kos Rankraščių skyriuje, F343.

433. Habilituoto medicinos mokslų daktaro, profesoriaus Stasio Biziulevičiaus 
surinktų bibliografinių kortelių, tema „Lietuvos medicinos istorija“, 
aprašas / parengė Ž.-J. Kaminskienė. – [Vilnius], 2004. – 3728 kort. – 
Saugomos Lietuvos MA Vrublevskių b-kos Rankraščių skyriuje, F343.

434. Habilituoto medicinos mokslų daktaro, profesoriaus Stasio Biziulevičiaus 
surinktų bibliografinių kortelių, tema „Zoologijos-Parazitologijos institu-
tas“, aprašas / parengė Ž.-J. Kaminskienė. – [Vilnius], 2004. – 2233 kort. – 
Saugomos Lietuvos MA Vrublevskių b-kos Rankraščių skyriuje, F343.

VII. Skaityti pranešimai
1953

435. Anatomija ir fiziologijos mokslai Vilniaus universitete XIX a. // Pirmoji 
respublikinė konferencija gamtos ir technikos mokslų istorijos klausimais, 
1953 m. lapkričio 12–13, Vilnius.

1956
436. Rankraštiniai šaltiniai medicinos praeičiai Lietuvoje nagrinėti // 

Mokslinė konferencija medicinos mokslų istorijos Lietuvoje klausimais, 
skirta Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 175-osioms ir Vilniaus 
Medicinos draugijos 150-osioms metinėms pažymėti, 1956 m. lapkričio 
23–24 d., Vilnius.

1962
437. Kaišiadorių rajono gyventojų pagrindinės helmintozės ir kova su jomis 

// Mokslinė-gamybinė konferencija, 1962, Kaišiadorys.

1963
438. Lietuvos TSR kolūkiečių sodybų bei gyvenamųjų namų sanitarinė būklė 

ir gyventojų sanitarinių-higieninių įpročių įtaka geohelmintozėms plisti 
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// Lietuvos helmintologų draugijos susirinkimas, 1963 m. balandžio mėn. 
23 d. Vilnius.

439. Sanitarinės būklės reikšmė gyventojų ir gyvulių sveikatingumui // 
Mokslinė-gamybinė konferencija, 1963 m. rugpjūčio 1 d., Ukmergė. 

1968
440. Senojo Vilniaus universiteto botanikų indėlis į vaistingųjų augalų 

pažinimą Lietuvoje // Konferencija, skirta Švenčionių vaistažolių 
perdirbimo fabriko 85 metų sukakčiai pažymėti, 1968 m. birželio 27–
28 d., Švenčionys.

1969
441. Protozoologų draugijos uždaviniai ir jų reikšmė // Visuotinis 

Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyriaus susirinkimas, 
1969 m. sausio 17 d., Vilnius.

1972
442. Akad. P. Šivickio indėlis į Lietuvos zoologinę terminologiją // Lietuvos 

TSR MA Chemijos ir biologijos mokslų skyriaus biuro, Zoologijos ir 
parazitologijos instituto posėdis, skirtas nusipelniusio mokslo veikėjo, 
akademiko, biologijos mokslų daktaro profesoriaus Pranciškaus Šivickio 
90 metų gimimo sukakčiai paminėti, 1972 m. spalio 31 d., Vilnius.

1974
443. Trichinoskopo su automatiniu bandinių paruošėju pagaminimas ir 

jo įdiegimas Lietuvos TSR mėsos kombinatų darbe / P. Petrauskas, 
S. Biziulevičius, R. Ražinskas // Lietuvos TSR MA Zoologijos 
ir parazitologijos instituto, Lietuvos helmintologų draugijos ir 
Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos skyriaus ataskaitinė 
mokslinė konferencija, skirta 1973 metų Protozoologijos ir 
Helmintologijos laboratorijų baigtiems darbams aptarti, 1974 m. kovo 
mėn. 29 d., Vilnius.

1978
444. Žmonių ir gyvulių toksoplazmozės aktualumas Lietuvoje / L. Banytė, 

S. Biziulevičius, A. Burakauskas, L. Buta, I. Juozapaitienė, L. Ruseckaitė // 
Antroji mokslinė-gamybinė konferencija „Zoologijos ir parazitologijos 
instituto pasiekimai ir jų panaudojimas praktikoje“, 1978 m. balandžio 
11 d., Vilnius. 

1979
445. Parazitologijos mokslo atsiekimai ir vystymo perspektyvos Lietuvoje // 

Lietuvos MA išplėstinis posėdis, skirtas MA Zoologijos ir parazitologijos 

instituto Protozoologijos laboratorijos vadovo prof. S. Biziulevičiaus 
60 metų jubiliejui ir 35 metų mokslinės, pedagoginės bei visuomeninės 
veiklos sukakčiai paminėti, 1979 m. gegužės 25 d., Vilnius.

1982
446. Prisiminimai apie prof. P. B. Šivickį // Iškilmingas susirinkimas, skirtas 

įžymaus mokslininko zoologo akad. Pranciškaus Šivickio 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti, 1982 m. rugsėjo 30 d., Vilnius.

1991
447. Dr. J. Basanavičius – lietuvių tautinio atgimimo žadintojas ir ugdytojas / 

S. Biziulevičius, A. Svičiulis // Daktaras Jonas Basanavičius, 1851–1927 : 
konferencija, skirta J. Basanavičiaus 140-osioms gimimo metinėms, 
1991 m. lapkričio 20 d., Vilkaviškis.

448. Zoologijos raida Vilniaus Stepono Batoro universitete // Lietuvos 
mokslotyrininkų draugijos I konferencija, 1991 m. lapkričio 22 d., 
Vilnius. 

VIII. Ekspedicijos, užsakomieji darbai
1948

449. Pirmoji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas S. Biziu-
levičius.

 Ištirti 580 Klaipėdos miesto gyventojai, dirbantys maisto pramonės 
įmonėse.

1949
450. Antroji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovai: V. Girdzi-

jauskas, S. Biziulevičius.
 Ištirti 4645 Joniškio, Linkuvos ir Žagarės rajonų gyventojai.

1950
451. Trečioji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas S. Biziu-

levičius.
 Ištirti 3648 Eišiškių, Utenos rajonų gyventojai.

1951
452. Ketvirtoji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas S. Biziu-

levičius.
 Tyrinėta Kaišiadorių rajono gyventojų gelmintofauna.
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453. Penktoji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas 
S. Biziulevičius.

 Ištirti 3867 Telšių, Varnių, Plungės, Šilutės rajonų gyventojai.

1953
454. Šeštoji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas 

S. Biziulevičius.
 Ištirti 2488 Varėnos, Daugų gyventojai.

1954
455. Aštuntoji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas 

S. Biziulevičius.
 Ištirti 1581 dirbantys žuvininkystės įmonėse.
456. Septintoji Lietuvos TSR helmintologų ekspedicija / vadovas 

S. Biziulevičius.
 Tyrinėta Švenčionių, Ignalinos, Švenčionėlių rajono gyventojų gel min to-

fauna.

1959
457. Lietuvos TSR gyventojų epidemiologinė helmintofaunos analizė.

1961
458. Saulės radiacijos įtaka kai kurių geohelmintų (Ascaris lumbricoides ir 

Trichocephalus trichiuris) kiaušinėlių gyvybingumui.

1963
459. Žmonių, gyvulių ir gyvenamosios aplinkos apsikrėtimo parazitais 

dėsningumų bei kovos su pagrindinėmis parazitozėmis metodų tyrimas 
/ S. Biziulevičius, I. Čibirienė, B. Kadytė, V. Povilaitis, V. Kiselienė, G. 
Volskis, T. Arnastauskienė.

1975–1985
460. Gamtinių židinių ligų, parazitizmo tyrimas ir kovos su ligomis priemonių 

ruošimas : tarpžinybinė programa / programos vadovas S. Biziulevičius.

1990–1991
461. Trichineliozės diagnostika ir jos profilaktika Lietuvoje : taikomieji 

ūkiskaitiniai tyrimai / užsakovas Žemės ūkio ministerija ; mokslinis 
vadovas S. Biziulevičius. 

IX. Publikuoti tautosakos darbai,  
kuriuos užrašė Stasys Biziulevičius

1951
462. „Jei ėda rėmuo...“ / [užrašė S. Biziulevičius] // Balys J. Liaudies magija ir 

medicina. – Bloomington (Indiana), 1951. – P. 69.
463. „Jei randa užvirtusį grambuolį...“ / [užrašė S. Biziulevičius] // Balys 

J. Liaudies magija ir medicina. – Bloomington (Ind.), 1951. – P. 67.
464. „Reikia ligonį per devynias naktis...“ / [užrašė S. Biziulevičius] // Balys 

J. Liaudies magija ir medicina. – Bloomington (Ind.), 1951. – P. 74.
465. „Sulaikyti kraujui...“ / [užrašė S. Biziulevičius] // Balys J. Liaudies magija 

ir medicina. – Bloomington (Ind.), 1951. – P. 79.

1967
466. Bobaraistis / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių tautosaka. – Vilnius, 

1967. – T. 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, p. 620.
467. „Dėkavojam jums, seni tėveliai...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 

tauto saka. – Vilnius, 1967. – T. 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, 
p. 729.

468. „Kada per veseilią pakaria piršlį...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
tautosaka. – Vilnius, 1967. – T. 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, 
p. 732.

469. „Vinšavojame tave, mergužėle...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
tau to saka. – Vilnius, 1967. – T. 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, 
p. 707.

470. Žmogus, pavirtęs į akmenį / [užrašė S. Biziulevičius] // Lietuvių 
tautosaka. – Vilnius, 1967. – T. 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, 
p. 604.

471. Žmonės vietoj arklių / [užrašė S. Biziulevičius // Lietuvių tautosaka. – 
Vilnius, 1967. – T. 4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos, p. 694.

2001
472. „Ėda mane riemenėlis...“ / [užrašė S. Biziulevičius]. – Išspausdinta 

S. Skrodenio straipsnyje „Nežinomas lietuvių užkalbėjimų rinkinys“ // 
Žmogus ir žodis. – Vilnius, t. 2, Nr. 3 (2001), p. 77.

473. „Jei randa užvirtusį grambuolį...“ / [užrašė S. Biziulevičius]. – Išspausdinta 
S. Skrodenio straipsnyje „Nežinomas lietuvių užkalbėjimų rinkinys“ // 
Žmogus ir žodis. – Vilnius, t. 2, Nr. 3 (2001), p. 70.
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474. „Reikia ligonį per devynias naktis...“ / [užrašė S. Biziulevičius]. – 
Išspausdinta S. Skrodenio straipsnyje „Nežinomas lietuvių užkalbėjimų 
rinkinys“ // Žmogus ir žodis. – Vilnius, t. 2, Nr. 3 (2001), p. 78.

475. „Sulaikyti kraują...“ / [užrašė S. Biziulevičius]. – Išspausdinta S. Skrodenio 
straipsnyje „Nežinomas lietuvių užkalbėjimų rinkinys“ // Žmogus ir 
žodis. – Vilnius, t. 2, Nr. 3 (2001), p. 75.

2005
476. „Grižus gyda taip...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų 

šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 723.

477. „Kad dantys neskaudėt...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimų šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. 
Vaitkevičienė. – Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 1251.

478. „Kai kepa duoną...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų 
šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 569.

479. „Kai pirmąkart išgirsti griaustinį...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // 
Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė 
D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 1297.

480. „Kai rėmuo ėda...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų 
šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 144.

481. Koklišas / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai : 
elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 
2005. – Įr. Nr. 158.

482. Nuo dantų skausmo / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų 
šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 333.

483. Nuomirnio gydymas / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų 
šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 90.

484. „Pamačius gyvatę sakoma...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkal-
bėjimų šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičie-
nė. – Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 892.

485. „Prūsokus naikina taip...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimų šaltiniai : elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. 
Vaitkevičienė. – Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 1519.

486. „Sulaikyt kraują...“ // Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai : elektroninis sąvadas 

/ sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 2005. – Įr. Nr. 885
487. Ūsuotis / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai : 

elektroninis sąvadas / sudarė ir parengė D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 
2005. – Įr. Nr. 390.

2008
488. „Arklius dažnai užpuola ūsuotis...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 

užkalbėjimai : gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė 
D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 2008. – P. 151.

489. „Grižus gyda taip...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimai : 
gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2008. – P. 385.

490. „Jei randa užvirtusį grambuolį...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimai : gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. 
Vaitkevičienė. – Vilnius, 2008. – P. 293.

491. „Kad dantys neskaudėt...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimai : gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. 
Vaitkevičienė. – Vilnius, 2008. – P. 594.

492. „Kai kepa duoną...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimai : 
gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2008. – P. 141.

493. „Kai rėmuo ėda...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimai : 
gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2008. – P. 504.

494. „Koklišas yra baisi liga...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimai : gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. 
Vaitkevičienė. – Vilnius, 2008. – P. 151–152.

495. „Nuomirnis yra baisi liga...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimai : gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė 
D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 2008. – P. 182.

496. „Pamačius gyvatę sakoma...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių 
užkalbėjimai : gydymo formulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė 
D. Vaitkevičienė. – Vilnius, 2008. – P. 472.

497. „Sulaikyt kraujų...“ / [užrašė] S. Biziulevičius // Lietuvių užkalbėjimai : 
gydymo for mulės / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. Vaitkevičienė. – 
Vilnius, 2008. – P. 457.
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X. Tautosakos rinkiniai

1936
498. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 1427 kūriniai. Aukštadvario vlsč., 

Trakų aps. 1936 02 23. LTR 733.
 Dainų tekstai – 7; Raudos – 4; Pasakos – 45; Priežodžiai ir patarlės – 830; 

Mįslės – 23; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 318; Liaudies medicina – 
1; Papročiai, apeigos – 7; Garsų pamėgdžiojimai – 17; Sapnai – 100; 
Keiksmai – 38; Maldos, palaiminimai – 1; Įvairūs – 36.

499. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 474 kūriniai. Aukštadvario vlsč., 
Aukštadvario apyl., Trakų aps. 1936 05. LTR 846.

 Dainų tekstai – 42; Pasakos – 80; Priežodžiai ir patarlės – 217; Mįslės – 10; 
Burtai, prietarai, oro spėjimai – 120; Garsų pamėgdžiojimai – 5. 

500. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 232 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 
aps., Aukštadvario apyl. 1936 05. LTR 847. 

 Dainų tekstai – 117; Pasakos – 109; Oracijos – 1; Burtai, prietarai, oro 
spėjimai – 5.

501. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 62 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 
aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 901.

 Dainų tekstai – 5; Pasakos – 57.
502. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 309 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 902.
 Priežodžiai ir patarlės – 61; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 248.
503. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 35 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 903.
 Dainų tekstai – 16; Raudos – 3; Pasakos – 16.
504. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 260 kūrinių. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 904
 Priežodžiai ir patarlės – 80; Mįslės – 3; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 

143; Liaudies medicina – 34.
505. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 59 kūriniai. Aukštadvario vlsč.., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 905. 
 Dainų tekstai – 8; Pasakos – 37; Priežodžiai ir patarlės – 5; Burtai, 

prietarai, oro spėjimai – 9.
506. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 45 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 906. 
 Dainų tekstai – 1; Raudos – 3; Oracijos – 5; Papročiai, apeigos – 36.

507. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 53 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 
aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 907. 

 Dainų tekstai – 1; Oracijos – 2; Papročiai, apeigos – 50.
508 Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 35 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 07. LTR 908. 
 Dainų tekstai – 1; Pasakos – 31; Papročiai, apeigos – 3.
509. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 128 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 11 30. LTR 958. 
 Dainų tekstai – 9; Pasakos – 103; Oracijos – 2; Liaudies medicina – 10; 

Papročiai, apeigos – 4.
510. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 39 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1936 11 30. LTR 959. 
 Dainų tekstai – 23; Pasakos – 16.

1937
511. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 124 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 01. LTR 1026. 
 Dainų tekstai – 62; Raudos – 3; Pasakos – 5; Burtai, prietarai, oro 

spėjimai – 54.
512. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 160 kūrinių. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 01. LTR 1027. 
 Dainų tekstai – 68; Pasakos – 20; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 72.
513. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 250 kūrinių. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 03. LTR 1077. 
 Dainų tekstai – 161; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 89.
514. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 257 kūrinių. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 08. LTR 1253. 
 Dainų tekstai – 61; Raudos – 5; Pasakos – 54; Burtai, prietarai, oro 

spėjimai – 137.
515. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 279 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 08. LTR 1254. 
 Dainų tekstai – 68; Dainuškos – 4; Raudos – 15; Pasakos – 21; Oracijos – 2; 

Mįslės – 59; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 110.
516. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 1205 kūriniai. Aukštadvario vlsč., 

Trakų aps., Aukštadvario apyl. 1937 11. LTR 1255. 
 Dainų tekstai – 211; Raudos – 2; Pasakos – 150; Burtai, prietarai, oro 

spėjimai – 821; Papročiai, apeigos – 21.
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517. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 427 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 
aps., Aukštadvario apyl. 1937 11. LTR 1288. 

 Dainų tekstai – 67; Pasakos – 96; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 264.
518. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 494 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 11. LTR 1289. 
 Dainų tekstai – 95; Pasakos – 91; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 308.
519. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 477 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1937 12. LTR 1405. 
 Dainų tekstai – 115; Pasakos – 92; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 270.

1938
520. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 861 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps. Aukštadvario apyl. 1938 02 01. LTR 1406.
 Dainų tekstai – 340; Pasakos – 100; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 420; 

Papročiai, apeigos – 1.
521. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 24 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1938 02 01. LTR 1411.
 Dainų tekstai – 23; Dainos su melodijomis – 1 
522. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 1018 kūriniai. Aukštadvario vlsč., 

Trakų aps. 1938 04 23. LTR 1579.
 Dainų tekstai – 205; Šokiai ir žaidimai – 10; Pasakos – 27; Oracijos – 2; 

Burtai, prietarai, oro spėjimai – 774.
523. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 1077 kūriniai. Aukštadvario vlsč., 

Trakų aps. Aukštadvario apyl. 1938 04 30. LTR 1580.
 Dainų tekstai – 399; Dainos su melodija – 1; Raudos – 1; Pasakos – 161; 

Burtai, prietarai, oro spėjimai – 468; Papročiai, apeigos – 8; Garsų pamėg-
džiojimai – 39.

524. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 3345 kūriniai. Aukštadvario vlsč., 
Trakų aps. Aukštadvario apyl. 1938 09 01. LTR 1714.

 Dainų tekstai – 770; Pasakos – 154; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 2218; 
Papročiai, apeigos – 4; Tautotyriniai dalykai (anketos) – 199.

1947
525. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 300 kūrinių. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1947 09 19. LTR 2542.
 Dainų tekstai – 218; Burtai, prietarai, oro spėjimai – 78; Papročiai, 

apeigos – 4.
526. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 403 kūriniai. Aukštadvario vlsč., Trakų 

aps., Aukštadvario apyl. 1947 11 11. LTR 2560.

 Dainų tekstai – 287; Padavimai, sakmės – 116. 
527. Tautosakos rinkinys [rankraštis]. 1331 kūrinys. Aukštadvario vlsč., 

Trakų aps., Aukštadvario apyl. 1947 12 10. LTR 2567.
 Dainų tekstai – 213; Padavimai, sakmės – 81; Burtai, prietarai, oro 

spėjimai – 1037.

XI. Literatūra apie Stasį Biziulevičių
1936

528. Tautosakos rinkėjo vadovas / [Lietuvių tautosakos archyvo vadovybė: 
J. Balys (archyvo vedėjas) ; archyvo taryba: J. Elisonas, J. Ambrazevičius, 
P. Būtėnas. – Kaunas : Lietuvių tautosakos archyvo leidinys, 1936. – 79 
p.

 Leidinyje pateikiamas 1936 m. Tautosakos archyvo bendradarbių-
korespondentų sąrašas, kuriame nurodomas ir S. Biziulevičius.

1949
529. Dokumentai apie I. P. Pavlovą : Pavlovo dienoms artėjant // Tiesa. – 

Vilnius, 1949, rugs. 24 (Nr. 226), p. 2.
 Pateikiama informacija apie S. Biziulevičiaus rastus dokumentus, kuriuose 

atsispindi I. P. Pavlovo ir Vilniaus gydytojų draugijos ryšiai.
530. Iškilmingas posėdis I. P. Pavlovui pagerbti : Pavlovo dienoms artėjant // 

Tiesa. – Vilnius, 1949, rugs. 24 (Nr. 226), p. 2.
 Informuojama, kad posėdyje S. Biziulevičius skaitė pranešimą apie 

mokslininko I. P. Pavlovo gyvenimą ir darbus.

1956
531. Micelmacheris V., Polukordas H. Įžymiųjų respublikos medicininio ir 

kultūrinio gyvenimo sukakčių minėjimas // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 
1956, Nr. 12, p. 38–40.

 Apie konferenciją, skirtą 175-osioms Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto ir 150-osioms Vilniaus medicinos draugijos įkūrimo metinėms 
paminėti, su informacija apie S. Biziulevičiaus parengtą pranešimą. 

1957
532. LTSR sveikatos apsaugos ministerijoje. – (Kronika) // Sveikatos 

apsauga. – Vilnius, 1957, Nr. 1, p. 61.
 Žinutėje informuojama, kad S. Biziulevičius atleidžiamas iš žurnalo 

„Sveikatos apsauga“ redaktoriaus pavaduotojo pareigų pačiam prašant.
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533. Medicinos mokslinėje taryboje. – (Kronika) // Sveikatos apsauga. – 
Vilnius, 1957, Nr. 7, p. 59.

 Tarybos nariu patvirtintas ir S. Biziulevičius.

1958
534. Patvirtinta nauja Sveikatos apsaugos ministerijos sanitarinė-epidemio-

loginė taryba // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1958, Nr. 9, p. 60–61.
 Tarybos nariu patvirtintas ir S. Biziulevičius.

1959
535. Babenskas M. Kompleksinės parazitologinės ekspedicijos uždaviniai ir 

rezultatai Kavarsko rajone. – Portr. // Stalino vėliava. – Kavarskas, 1959, 
liep. 25 (Nr. 58), p. 2.

 Apie Zoologijos ir parazitologijos instituto ir Lietuvos helmintologų 
draugijos vykusią ekspediciją Kavarske su trumpa informacija apie 
S. Biziulevičiaus pranešimą „Kaip išvengti žmonių užsikrėtimo žarnų 
kirminais“.

536. Babenskas M., Šleikus P. Įgyvendinant naujas sveikatos apsaugos prie-
mones. – (Kronika) // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1959, Nr. 7, p. 54–
55.

 Apie organizuotą parazitologinę ekspediciją Kavarsko raj., kurios dalyvis 
buvo ir S. Biziulevičius.

537. Kalnius A. Sudaromas „Medicinos terminų žodynas“ // Vakarinės 
naujienos. – Vilnius, 1959, saus. 17 (Nr. 14), p. 3.

 Žodyno rengime daslyvavo ir S. Biziulevičius.
538. Michajłow W., Stefański W. Uroczysty obchód 80-lecia akad. Skrjabina i 

konferencja naukowa Wszechzwiązkowego Towarzystwa Helmintologów 
w Moskwe // Wiadomości Parazytologiczne. – Jiena, t. 5, nr 6 (1959), 
p. 597–606.

 Iškilmingo, akademiko K. I. Skriabino aštuoniasdešimtmečio, minėjimo ir 
Visasąjunginės helmintologų draugijos mokslinės konferencijos Maskvoje 
apžvalga su trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus ir kitų mokslininkų 
iš Lietuvos pranešimus.

539. Второе межреспубликанское совещание по истории науки в При-
балтике // Из истории медицины : сборник статей. – Рига, 1959. – 
[Т.] 2, p. 315–319.

 1959 m. sausio 20–21 d. Tartu vykusio pasitarimo apžvalga su trumpa 
informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą „Medicinos mokslai senajame 
Vilniaus universitete“.

540. Калнин В. Региональная конференция по истории науки Прибалтики 
// Советское здравоохронение. – Москва, 1959, № 7, р. 50–51.

 1959 m. sausio 20–21 d. Tartu vykusio pasitarimo apžvalga su trumpa 
informacija apie S. Biziulevičiaus ir V. Lašo pranešimus.

541. Первое межреспубликанское совещание по проблеме изучения 
истории естественных наук и медицины Прибалтики // Из истории 
медицины : сборник статей. – Рига, 1959. – [T.] 2, р. 309–313.

 1958 m. sausio 6–7 d. Rygoje vykusio pasitarimo apžvalga su trumpa 
informacija apie S. Biziulevičiaus ir V. Girdzijausko pranešimą.

542. Страдынь Я. Второе межреспубликанское совещание по истории 
науки в При балтике // Latvijas PSR Zinātņu akademijas vēstis. – Rīgā, 
no. 3 (1959), p. 171–174.

 1959 m. sausio 20–21 d. Tartu vykusio pasitarimo apžvalga su trumpa 
informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą „Medicinos mokslai senajame 
Vilniaus universitete“.

1960
543. Eitmanavičienė N. Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisijoje prie 

MA prezidiumo. – (Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. 
Serija C. – Vilnius, t. 2 (1960), p. 181–183.

 Trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus mokslinę ir visuomeninę veiklą 
komisijoje.

544. Povilaitis V. Zoologijos ir parazitologijos institute. – (Kronika) // 
Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 2 (1960), 
p. 177–178.

 Informacijoje pateikiama ir S. Biziulevičiaus veiklos apžvalga institute.
545. Slavėnas P. Gamtos mokslų ir technikos istorijos darbai Tarybų Lietuvoje 

ir jų problematikos klausimai // Iš mokslų istorijos Lietuvoje. – Vilnius, 
1960. – T. 1, p. 5–33.

 Minimas S. Biziulievičius. Straipsnyje spausdinamas „Mokslų istorijos 
studijų sąrašas“, kuriame pateikiami ir S. Biziulevičiaus rankraštiniai bei 
publikuoti darbai apie mokslo istorijos tyrinėjimus.

546. Научная сессия Института медицинской паразитологии и тро-
пической медицины / Н. Н. Духанина, Л. В. Иванова, О. И. Келлина, 
С. Я. Сарикян, Л. Е. Чалая // Медицинская паразитология и 
паразитазные болезни. – Москва, т. 29, вып. 3 (1960), р. 370–377.

 Apie 1960 m. sausio 8–9 d. vykusią sesiją su trumpa informacija apie 
S. Biziulevičiaus dalyvavimą diskusijose.

547. Страдынь Я. III межреспубликанская конференция по вопросам 
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истории естествознания и техники в Прибалтике // Из истории 
медицины : сборник статей. – Рига, 1960. – [Т.] 3, p. 261–265.

 1959 m. lapkričio 30–gruodžio 2 d Vilniuje vykusios konferencijos apžvalga 
su trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą apie ligonines 
Lietuvoje XVIII a. pradžioje. 

1961
548. Hitlerininkų penktoji kolona Lietuvoje / sudarė B. Baranauskas. – 

Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros l-kla, 1961. – 227 
p. : faks. – (Archyviniai dokumentai ; IV).

 Minimas S. Biziulevičius, p. 178, 179, 185.

1962
549. Eitmanavičienė N. Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisijoje prie 

MA prezidiumo. – (Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. 
Serija C. – Vilnius, t. 3 (1962), p. 213–214.

 Trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus veiklą komisijoje.
550. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugijoje. – (Kronika) // Lietuvos 

TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1962), p. 212–
213.

 Apžvelgiama ir S. Biziulevičiaus veikla draugijoje. 
551. Slavėnienė L. Zoologijos ir parazitologijos institute. – (Kronika) // 

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1962), 
p. 205–208.

 Informacijoje pateikiama ir S. Biziulevičiaus veikla institute.
552. Šleikus P. Helmintologų draugijos narių ataskaitinis susirinkimas // 

Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1962, Nr. 2, p. 62.
 Trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus dalyvavimą tarptautiniame 

medikų-parazitologų forume Taškente.
553. Šleikus P. Keliant sanitarinę kultūrą – likviduoti helmintozes // Sveikatos 

apsauga. – Vilnius, 1962, Nr. 4, p. 63–64.
 Apie mokslinę-gamybinę konferenciją Kaišiadorių rajone su trumpa 

informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą „Kaišiadorių rajono 
gyventojų pagrindinės helmintozės ir kova su jomis“.

554. Славенас П. В. Итоги работ по истории естествознания и техники 
в Литве за последние годы // Наука в Прибалтике в XVIII – начале 
XX века : тезисы докладов межреспубликанской конференции по 
истории науки в Прибалтике. – Рига, 1962. – P. 8–10.

 Pranešimas parengtas remiantis  S. Biziulevičiaus darbais.

1963
555. Eitmanavičienė N. Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisijoje prie 

MA prezidiumo. – (Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. 
Serija C. – Vilnius, t. 2 (1963), p. 198.

 Trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus veiklą komisijoje.
556. Gargasas L. Konferencija medicinos istorijos klausimais // Sveikatos 

apsauga. – Vilnius, 1963, Nr. 7, p. 56.
 Konferencijos, vykusios 1963 m. gegužės 15 d. Vilniuje, apžvalga su trumpa 

informacija apie S. Biziulevičiaus skaitytą pranešimą, skirtą J. A. Forsterio 
gyvenimui ir veiklai nušviesti.

557. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugijoje. – (Kronika) // Lietuvos TSR 
mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 2 (1963), p. 197–198.

 Informuojama, kad S. Biziulevičius išrinktas į Visasąjuginės helmintologų 
draugijos prezidiumą.

558. Šleikus P. Aktyvėja Lietuvos helmintologų draugijos veikla // Sveikatos 
apsauga. – Vilnius, 1963, Nr. 7, p. 60.

 Apie 1963 m. balandžio 23 d. vykusį susirinkimą, kuriame S. Biziulevičius 
perskaitė pranešimą „Lietuvos TSR kolūkiečių sodybų bei gyvenamųjų 
namų sanitarinė būklė ir gyventojų sanitarinių-higieninių įpročių įtaka 
geohelmintozėms plisti“.

559. Šleikus P., Stasiukaitis J. Programoje sanitarinės kultūros ir buities 
grožio klausimai // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1963, Nr. 10, p. 62.

 Apie Ukmergėje, 1963 m. rugpjūčio 1 d. vykusią mokslinę-gamybinę 
konferenciją, kurioje S. Biziulevičius perskaitė pranešimą „Sanitarinės 
būklės reikšmė gyventojų ir gyvulių sveikatingumui“.

560. Работа союзных гельминтологических экспедиций в СССР (1919–
1962) / К. И. Скрябин, Н. П. Шихобалова, А. М. Петров, М. М. Ле-
вашов // Строительство гельминтологической науки и практики в 
СССР / ответственный редактор К. И. Скрябин. – Москва, 1963. – 
Т. 2, p. 259–409.

 Straipsnyje pateikiamos ir Lietuvoje vykdytų ekspedicijų, kurioms 
vadovavo S. Biziulevičius, sąrašas, p. 381–383.

1964
561. Prūsaitė J. Zoologijos ir parazitologijos institute. – (Kronika) // Lietuvos 

TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1964), p. 175–
176.

 Pateikiama informacija ir apie S. Biziulevičiaus veiklą institute.
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1965
562. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugijoje. – (Kronika) // Lietuvos 

TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1965), p. 205.
 Minima ir S. Biziulevičiaus veikla draugijoje.
563. [Šimkūnas V., Dragūnienė T.] Pratarmė. – Gretut. tekstas rus., p. 8 

// Lietuviškoji medicininė bibliografija, 1961–1963 / sudarytojai: V. 
Šimkūnas, T. Dragūnienė. – Vilnius, 1965. – T. 3, p. 7.

 Bibliografijos sudarytojų padėka S. Biziulevičiui ir kitiems recenzentams 
už pastabas ir patarimus.

1966
564. Biziulevičius Stasys // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 

Vilnius, 1966. – T. 1, p. 246.
565. Eitmanavičienė N. Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisijoje prie 

MA prezidiumo. – (Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. 
Serija C. – Vilnius, t. 3 (1966), p. 201.

 Apžvelgiama ir S. Biziulevičiaus veikla komisijoje.
566. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugijoje. – (Kronika) // Lietuvos 

TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1966), p. 198–
199.

 Minima ir S. Biziulevičiaus veikla draugijoje.
567. S. Biziulevičius – medicinos mokslų daktaras / Elta // Tiesa. – Vilnius, 

1966, birž. 24 (Nr. 146), p. 4.
568. Мартынова З. И. Второе научное совещание по проблемам 

медицинской гео гра фии [Ленинград, 23–27 сентября 1965 г.] // 
Медицинская пара зи то логия и паразитарные болезни. – Москва, т. 
44, вып. 3 (1966), р. 387–388.

 Pasitarimo apžvalga su informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą.

1967
569. Lietuvių tautosaka / Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir 

literatūros institutas ; redaktorius L. Sauka. – Vilnius : Mintis, 1967. – T. 
4, Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oracijos. – 838 p. – Abėcėlinė pateikėjų 
ir užrašytojų r-klė: p. 792–802.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 776, 778, 786, 788, 790, 791.
570. Sveikatos apsaugos ministerijoje. – (Kronika) // Sveikatos apsauga. – 

Vilnius, 1967, Nr. 8, p. 61–62.
 S. Biziulevičius patvirtintas Medicinos mokslinės tarybos nariu.

571. Zajančkauskas P., Prūsaitė J. Zoologijos ir parazitologijos institutas. – 
Iliustr. // Lietuvos TSR mokslų akademija, XXV. – Vilnius, 1967. – 
P. 330–354.

 Apie S. Biziulevičiaus helmintofaunos tyrimus, p. 345, 346.
572. Рыжиков К. М. Девятый конгресс Польского паразитологического 

общества // Паразитология. – Москва, т. 1, вып. 5 (1967), р. 449–450.
 Pasitarimo apžvalga su informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą.
573. Строительство гельминтологической науки и практики в СССР 

/ Академия наук СССР. Гельминтологическая лаборатория ; 
ответственный редактор К. И. Скрябин. – Москва : Наука, 1967. – Т. 
3. – 303 p. : lent.

 Minimas S. Biziulevičius ir kiti Lietuvos mokslininkai, p. 58, 61, 77, 88, 90, 
97,119, 121, 122, 124, 129, 133, 143, 145, 148, 192, 193, 212, 215, 286.

1968
574. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugijoje. – (Kronika) // Lietuvos TSR 

mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1968), p. 197–198.
 Minima ir S. Biziulevičiaus veikla draugijoje.
575. Prūsaitė J. Zoologijos ir parazitologijos institutas. – (Kronika) // Lietuvos 

TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1968), p. 211–
213.

 Informuojama ir apie S. Biziulevičiaus mokslinę veiklą.
576. Švenčionių vaistažolių perdirbimo fabriko 85 metų sukakčiai pažymėti 

konferencijos programa = Программа конференции, посвященной 
85-летию Швенченской фабрики по переработке лекрастений : 
1968 m. birželio 27–28 d.d., Švenčionys / Lietuvos TSR sveikatos apsaugos 
ministerija. Vyriausioji farmacijos valdyba, Respublikinė farmacininkų 
mokslinė draugija. – Švenčionys, 1968. – 8 p. 

 Programoje pateikiami S. Biziulevičiaus konferencijos metu skaitytų 
pranešimų pavadinimai,  p. 3, 7.

577. Казлаускас Ю., Медзявичюс А. О деятельности Литовского 
общества гельминтологов. – Santr. angl. // Acta parasitologica 
Lituanica. – Vilnius, vol. 7 (1968), p. 139–143.

 Lietuvos helmintologų draugijos veiklos apžvalga. Minimas ir 
S. Biziulevičius.

578. Медзявичюс А. Десятилетие Лаборатории паразитологии Института 
зоологии и паразитологии АН Литовской ССР. – Lent. – Santr. angl. 
// Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 7 (1968), p. 139–143.



160  # #  161

 Zoologijos ir parazitologijos instituto, Parazitologijos laboratorijos 
mokslinės veiklos apžvalga. Minimas ir S. Biziulevičius.

579. Медзявичюс А., Арнастаускене Т. Экспедиция лаборатории 
паразитологии в 1966 году. – Santr. angl. // Acta parasitologica 
Lituanica. – Vilnius, vol. 7 (1968), p. 149–152.

 Apie Parazitologijos laboratorijos organizuojamas ekspedicijas. Minimas 
ir S. Biziulevičius.

580. Медзявичюс А., Казлаускас Ю. Труды паразитологов Литовской 
ССР. – Santr. angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 8 
(1968), p. 149–152.

 Sąraše suregistruoti ir S. Biziulevičiaus darbai, publikuoti 1948–1968 m.

1969
581. Biziulevičius Stasys // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1969. – T. 36, 

p. 118–119.
582. Kazlauskas J. Helmintologui S. Biziulevičiui – 50 metų // Tiesa. – Vilnius, 

1969, geg. 21 (Nr. 115), p. 4.
583. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugija. – (Kronika) // Lietuvos TSR 

mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1969), p. 168–169.
 Informuojama ir apie S. Biziulevičiaus veiklą draugijoje.
584. Stasiui Biziulevičiui 50 metų. – Portr. // Mūsų gamta. – Vilnius, 1969, 

Nr. 5, p. 13.
585. Лесиньш К. Четвертая научно-координационная конференция по 

проблемам паразитологии в Прибалтийских республиках, Рига, 14–
16 октября 1968 // Latvijas PSR Zinātnu akademijas vēstis. – Rīgā, no. 2 
(1969), p. 122–126.

 Konferencijos apžvalga su trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus ir 
kitų mokslininkų iš Lietuvos pranešimus.

586. Строительство гельминтологической науки и практики в СССР / 
Академия наук СССР. Гельминтологическая лаборатория ; ответст вен-
ный редактор К. И. Скрябин. – Москва : Наука, 1969. – Т. 4. – 372 p.

 Minimas S. Biziulevičius ir kiti Lietuvos mokslininkai, p. 181–183, 192, 
193, 201, 220, 226, 248, 288, 289, 317, 320, 327, 335, 339–341, 362, 369, 
571.

1970
587. Arnastauskienė T. Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvos 

skyrius. – (Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija 
C. – Vilnius, t. 3 (1970), p. 203–204.

 Apžvelgiama ir S. Biziulevičiaus veikla draugijoje.
588. Engelbrecht H., Buske M. Przyczynek do badań i oceny jajobójczego 

działania środków dezynfekcyjnych // Wiadomości Parazytologiczne. – 
Wrocław, t. 16, nr 4 (1970), p. 449–456.

 Minimi ir S. Biziulevičiaus atlikti tyrimai.
589. Kazlauskas J. Lietuvos helmintologų draugija. – (Kronika) // Lietuvos TSR 

mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1970), p. 201–202.
 Informuojama apie S. Biziulevičiaus dalyvavimą konferencijose Vroclave, 

Simferopolyje ir kitą veiklą draugijoje.
590. Šemetulskis D. Zoologijos ir parazitologijos institutas. – (Kronika) // 

Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, t. 3 (1970), 
p. 185–188.

 Minima, kad S. Biziulevičius paskirtas Protozoologijos laboratorijos 
vadovu ir išrinktas draugijos pirmininku.

591. Zoologijos ir parazitologijos institutas = Institute of zoology and 
parasitology = Институт зоологии и паразитологии : (trumpa raidos 
ir mokslinės veiklos apžvalga) / Lietuvos TSR mokslų akademijos 
Zoologijos ir parazitologijos institutas ; parengė: P. Zajančkauskas, V. 
Petrauskas, J. Prūsaitė. – Vilnius : Mintis, 1970. – 65 p. : iliustr. – Santr. 
rus., angl.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 9, 10, 12, 23–26, 28, 55, 61. 

1971
592. Arnastauskienė T. Visasąjunginės protozoologų draugijos Lietuvoje 

skyrius. – (Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija 
C. – Vilnius, t. 3 (1971), p. 137–138.

 Informuojama apie S. Biziulevičiaus komandiruotę į Čekoslovakijos 
Respubliką.

593. Мюрсепп П. В., Калнин В. В. VIII Прибалтийская конференция 
по истории наук. – (Хроника) // Из истории медицины : сборник 
статей. – Рига, 1971. – Т. 3, р. 297–302. 

 Konferencijos apžvalga, su trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus ir 
kitų mokslininkų iš Lietuvos pranešimus.

594. Тамулявичене Э. Деятельность литовских историков науки (1967–
1970). – (Хроника) // Из истории медицины : сборник статей. – Рига, 
1971. – Т. 3, р. 306–307. 

 Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisijos pirmininko pavaduotoju 
patvirtintas S. Biziulevičius.
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1972
595. Dr. Stasys Biziulevičius // Mokslas ir gyvenimas. – Vilnius, 1972, Nr. 2, 

p. 4.
596. Петров Б. Д. История медицины на XIII международном конгрессе 

по исто рии науки // Советское здравоохранение. – Москва, 1972, № 
2, р. 80–83.

 Konferencijos apžvalga, su trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus 
pranešimą Vilniaus universiteto istorijos klausimais.

597. Строительство гельминтологической науки и практики в СССР / 
ответственный редактор К. И. Скрябин. – Москва : Наука, 1972. – Т. 
5, Библиография. – 617 p. – Dalykų r-klė: p. 601–617.

 Suregistruoti ir S. Biziulevičiaus darbai, p. 38, 39, 445.

1974
598. Райшите Д. О деятельности Литовского общества гельминтологов. – 

Santr. angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 12 (1974), 
p. 245–248. 

 Aptariama ir S. Biziulevičiaus veikla Lietuvos helmintologų draugijoje.

1975
599. Aukso medalis už bendradarbiavimą / ELTA // Vakarinės naujienos. – 

Vilnius, 1975, vas. 8 (Nr. 33), p. 1.
 Už mokslinį bendradarbiavimą su kolegomis, Bratislavos universiteto 

vadovybė apdovanojo S. Biziulevičių aukso medaliu.
600. Rėgalienė G. Pabaltijo respublikų ir Baltarusijos mokslinė konferencija 

apie gamtines židinines infekcijas ir invazijas // Sveikatos apsauga. – 
Vilnius, 1975, Nr. 7, p. 60–62.

 Apžvelgiamas ir S. Biziulevičiaus skaitytas pranešimas.

1976
601. Vilniaus universiteto istorija / Vilniaus valstybinis V. Kapsuko 

universitetas ; redakcinė kolegija: A. Bendžius, J. Grigonis, J. Kubilius 
(pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1976. – [T. 1], 1579–1803. – 
316, [2] p. : iliustr. – Pavardžių r-klė: p. 297–305. – Bibliogr. išnašose.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 14, 255, 259.
602. Арнастаускене Т., Вольскис Г. Отчетная научная конференция 

паразитологов Института зоологии и паразитологии АН Литовской 
ССР. – Santr. liet., angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 
14 (1976), p. 101–104.

 Apie 1974 m. kovo mėn. vykusią ataskaitinę mokslinę parazitologų 
konferenciją, kurioje pranešimą skaitė ir S. Biziulevičius.

603. Бессонов А. С., Лейкина Е. С. Научная конференция Всесоюзного 
общества гельминтологов по антропозоонозам и перспективам 
их ликвидации // Медицинская паразитология и паразитарные 
болезни. – Москва, т. 45, вып. 1 (1976), р. 117–120.

 1975 m. balandžio 16–18 d. Samarkande vykusios konferencijos apžvalga, 
su trumpa informacija apie S. Biziulevičiaus, М. Federienės ir J. Kairiūkščio 
skaitytą pranešimą.

1977
604. Biziulevičius Stasys. – Portr. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – 

Vilnius, 1977. – T. 2, p. 183.
605. Vilniaus universiteto istorija / Vilniaus valstybinis V. Kapsuko 

universitetas ; redakcinė kolegija: A. Bendžius, J. Grigonis, J. Kubilius 
(pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 1977. – [T.] 2, 1803–1940. – 
341, [1] p. : iliustr. – Pavardžių r-klė: p. 320–334. – Bibliogr. išnašose.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 55, 59, 65, 67, 127, 303.
606. Райшите Д. О деятельности Литовского общества гельминтологов. – 

Sant. liet., angl. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 15 (1977), 
p. 121–123.

 Aptariama ir S. Biziulevičiaus veikla Lietuvos helimintologų draugijoje.

1978
607. Tupčiauskas A. Tarybų Lietuvos mokslo dabartis ir užmojai. – Vilnius : 

Mokslas, 1978. – 60 p. : iliustr. – (Mokslo horizontai).
 Apžvelgti biologų, t. p. ir S. Biziulevičiaus darbai. 
608. Арнастаускене Т. Второй съезд Всесоюзного общества 

протозоологов. – Santr. liet., angl. // Acta parasitologica Lituanica. – 
Vilnius, vol. 16 (1978), p. 131–135.

 Apie Visasąjunginį protozoologų draugijos, į kurios tarybą išrinktas ir 
S. Biziulevičius, suvažiavimą.

609. Медзявичюс А. Седьмая научно-координационная конференция 
по проблемам паразитологии в Прибалтике. – Santr. liet., angl. // 
Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 16 (1978), p. 149–152.

 Apie 1976 m. spalio 20–21 dienomis Rygoje vykusią konferenciją, kurioje 
pranešimą skaitė ir S. Biziulevičius.
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1979
610. Gylienė L. Vilniaus medicinos draugijos vaidmuo chemijos mokslo 

vystymuisi Lietuvoje. – Santr. rus. – Bibliogr. išnašose // Mokslo draugijos 
Lietuvoje. – Vilnius, 1979. – P. 7–31.

 Straipsnyje remiamasi ir S. Biziulevičiaus darbais.
611. Rimkevičienė M. Lietuvos TSR mokslų akademijos veikla 1977 metais. – 

(Kronika) // Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Serija C. – Vilnius, 
t. 3 (1979), p. 113–128.

 1977 m. už darbo rezultatus įvertinta S. Biziulevičiaus vadovaujama 
Protozoologijos laboratorija.

612. Райшите Д. О деятельности Литовского общества гельминтологов 
за 1975–1977 гг. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Acta 
parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 17 (1979), p. 135–141.

 Pateikiama ir S. Biziulevičiaus veiklos apžvalga.

1980
613. Вирбицкас Ю. Профессор С. К. Бизюлявичюс : (к 60-летию со дня 

рождения) // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 18 (1980), 
p. 133–136. 

614. Петров Б. Д. III симпозиум историков медицины ГДР–СССР // 
Советское здравоохранение. – Москва, 1980, № 7, р. 74–76.

 Informacija apie 1979 m. spalio mėn. Magdeburge (Vokietija) vykusį 
simpoziumą, kuriame dalyvavo ir S. Biziulevičius.

1981
615. Galvonaitė A. Pirmasis dvidešimtpenkmetis // Sveikatos apsauga. – 

Vilnius, 1981, Nr. 3, p. 47–52.
 Jubiliejaus proga sveikino ir S. Biziulevičių – pirmąjį „Sveikatos apsaugos“ 

žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoją.
616. Lietuvos TSR Tautų draugystės ordino mokslų akademija / redakcinė 

kolegija: M. Jučas, L. Kairiūkštis, V. Niunka ... [et al.]. – Vilnius : Mokslas, 
1981. – 169, [2] p. : iliustr., portr.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 96, 97, 136.
617. Lietuvos TSR valstybinių premijų laureatai ir jų darbai (1958–1980) / 

Lietuvos TSR valstybinių mokslo ir technikos premijų komitetas prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ; parengė J. Ignatjeva. – Vilnius, 1981. – 
39 p.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 39.
618. Корнеев С. Г. Советские ученые почетные члены научных 

организаций зарубежных стран / Академия наук СССР. Институт 
истории естествознания и техники ; ответственный редактор 
Ю. А. Овчинников. – Москва : Наука, 1981. – 302 p.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 21.

1982
619. Šemetulskis D. Gyvūnai ir mes. – Vilnius : Mokslas, 1982. – 114, [1] p. – 

(Mokslo horizontai).
 Minimas S. Biziulevičius, p. 105, 106, 109, 110, 112.

1983
620. Petrauskas V., Skebienė S., Balkevičienė O. Zoologijos ir parazitologijos 

instituto 1976–1980 mokslinė veikla. – Gretut. tekstas rus., p. 145–151 // 
Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. Ser. C. – Vilnius, t. 1 (1983), 
p. 139–151.

 Minimas ir S. Biziulevičius.
621. Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai raidos ir mokslinės 

veiklos bruožai) / Lietuvos TSR mokslų akademija. Zoologijos ir 
parazitologijos institutas ; sudarytojai: J. Prūsaitė, V. Petrauskas ; 
redkolegija: P. Zajančkauskas (pirmininkas), J. Virbickas, D. Šemetulskis, 
J. Prūsaitė, V. Petrauskas. – Vilnius, 1983. – 95 p. : iliustr. – Santr. angl., 
rus. – Pavardžių r-klė: p. 91–93. – Trumpa Lietuvos TSR MA Zoologijos 
ir parazitologijos instituto raidos ir mokslinės veiklos bibliografija / 
V. Petrauskienė, p. 80–83 (65 pavad.). 

 Minimas S. Biziulevičius, p. 11, 12, 15, 42–46.
622. Ордена дружбы народов Академия наук Литовской ССР / 

редакционная коллегия: Б. Вайткявичюс (отв. редактор), А. 
Жукаускас, Л. Кайрюкштис … [et al.]. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 
216 р. : iliustr., portr.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 109, 111, 161.
623. Сенутайте Я. И. 3-я Всесоюзная конференция по проблеме 

трихинеллеза человека и животных. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 
10 pavad. // Acta parasitologica Lituanica. – Vilnius, vol. 20 (1983), 
p. 116–120.

 Apie 1981 m. birželio 4–5 dienomis Kaune vykusią konferenciją, kurioje 
pranešimą skaitė ir S. Biziulevičius.

1985
624. Adomaitienė D. „Autorė nuoširdžiai dėkoja knygos recenzentams...“ // 

Adomaitienė D. Įdomioji imunologija. – Vilnius, 1985. – P. 300.
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625. Biziulevičius Stasys. – Portr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 
1985. – T. 1, p. 266.

1987
626. Bitė A. Respublikinės higienistų ir sanitarijos gydytojų mokslinės 

draugijos veikla // Sveikatos apsauga. – Vilnius, 1987, Nr. 10, p. 58–59.
 Minimas S. Biziulevičius.
627. Kazlauskas J. Parazitologija // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 

1987. – T. 3, p. 305.
 Minimas S. Biziulevičius.
628. Protozoologų draugija // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 

1987. – T. 3, p. 457.
 Minimas S. Biziulevičius.
629. Бейер Т. В. Вопросы паразитологии на съезде Всесоюзного общества 

протозоологов (ВОПР) // Паразитология. – Ленинград, т. 21, вып. 6 
(1987), р. 764–766.

 Apie Visasąjunginį protozoologų draugijos suvažiavimą, su trumpa 
informacija apie S. Biziulevičiaus pranešimą.

1988
630. Kazlauskas R. Zoologijos istorija. – Iliustr. // Kazlauskas R. Bestuburių 

zoologija : [vadovėlis biologijos specialybės studentams]. – Vilnius, 
1988. – P. 6–11.

 Minimi S. Biziulevičiaus ir kitų helmintologų vykdyti parazitinių gyvūnų 
tyrimai.

631. Lietuvos gyvūnija, 1721–1980 = Животный мир Литвы, 1721–1980 
= The animal kingdom of Lithuania, 1721–1980 : literatūros rodyklė / 
Lietuvos TSR kultūros ministerija, Lietuvos TSR valstybinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, Lietuvos TSR mokslų akademija. Zoologijos ir 
parazitologijos institutas ; sudarė: A. Jakimavičius, R. Matulionienė, K. 
Šiupšinskienė. – Vilnius : Lietuvos TSR valstybinė M. Mažvydo b-ka, 
1988. – 552 p. : iliustr.

 Rodyklėje suregistruoti ir S. Biziulevičiaus darbai, p. 19, 34, 102.
632. Lietuvos TSR premijos : Lietuvos TSR valstybinė // Premijų ir garbės vardų 

laureatai, 1944–1984 : faktografinė rodyklė / sudarė V. Bražinskienė. – 
Vilnius, 1988. – P. 30–83.

 1981 m. mokslo ir technikos srityje apdovanotas ir S. Biziulevičius, p. 72.

1991
633. Mokslinės ir mokslinės-organizacinės veiklos 1991 metų ataskaita / 

Lietuvos mokslų akademijos Ekologijos institutas. – Vilnius, 1991. – 18 
p.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 14.

1992
634. Budrienė M. Iš Lietuvos sveikatos apsaugos istorijos = From the history 

of Lithuania‘s health care. – Vilnius, 1992. – 105 p. : iliustr. – Santr. 
angl. – Bibliogr. išnašose.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 5, 10, 11, 15, 23, 89.

1993
635. Bagdonavičius A. Kauno miesto medicinos ir farmacijos raidos bruožai 

XVI–XVIII a. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 19 pavad. // Acta musei 
historiae medicinae et pharmaciae Lituaniae. – Vilnius, vol. 1 (1993), 
p. 55–91.

 Remiamasi ir S. Biziulevičiaus mokslo istoriniais tyrinėjimais.
636. Pavilionis S. Lietuviškosios anatomijos terminologijos evoliucijos 

apybraiža. – Santr. angl. – Bibliogr.: 16 pavad. // Acta musei historiae 
medicinae et pharmaciae Lituaniae. – Vilnius, vol. 1 (1993), p. 100–105.

 Minimas medicinos terminų kūrimo autorius S. Biziulevičius. 
637. Сенутайте Я. И. Шестая научная конференция по проблеме 

трихинеллеза человека и животных. – Santr. angl. // Acta parasitologica 
Lituanica. – Vilnius, vol. 24 (1993), p. 108–114.

 Apie 1992 m. gegužės 12–14 dienomis Kirove vykusią konferenciją, kurioje 
pranešimą skaitė ir S. Biziulevičius.

1994
638. Jakimavičius A. Profesorius Stasys Biziulevičius : (75-osioms gimimo 

metinėms). – (Personalijos) // Ekologija. – Vilnius, Nr. 4 (1994), p. 69–
70.

639. Kaikaras A., Siudikas V. Medikas, istorikas, pedagogas : (profesoriui 
Stasiui Biziulevičiui – 75). – Portr. // Medicina. – Vilnius, t. 30, Nr. 6 
(1994), p. 353–354.

1995
640. Biziulevičius Stasys // Kas yra kas Lietuvoje, 95/96. – Kaunas, 1995. – 

P. 71.
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641. Virbickas J., Jakimavičius A. Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos 
ir parazitologijos institutas, 1959–1989 : (istorinė tyrimų apžvalga) / 
Ekologijos institutas. – Vilnius : Baltic ECO, 1995. – 151 p. : iliustr. – 
Santr. angl. – Pavardžių r-klė: p. 144–150. – Bibliogr.: p. 75–76 (44 
pavad.). – ISBN 9986-443-02-4.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 17, 20, 30–32, 44, 45, 47, 48.

1996
642. Андрюшис А., Сюдикас В. История медицины Литвы в трудах 

профессора С. Бизюлявичюса // XVIII Baltijas zinātņu vēstures 
konferences tēzes = Theses historiae scientiarium Baltica. – Rīga, 1996. – 
[Pt] II, p. 15.

1997
643. Biziulevičius Stasys. – Portr. // Arnastauskienė T., Jakimavičius A. 

Lietuvos zoologai XVIII–XX a. – Vilnius, 1997. – P. 47–49.
644. Miežutavičiūtė V. Medicinos istorijos dėstymas Vilniaus universitete. – 

Santr. angl. – Bibliogr.: 9 pavad. // Higienos mokslui Lietuvoje – 190 
metų : straipsnių rinkinys. – Vilnius, 1997. – P. 49–52.

 Apžvelgiami ir S. Biziulevičiaus darbai, skirti medicinos istorijos 
tyrinėjimams.

645. Pavilonis S. Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas per Vokietijos 
okupaciją. – Iliustr., lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 3 pavad. // Vilniaus 
medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, t. 1 (1997), p. 31–100. 

 Minimas ir S. Biziulevičius.

1998
646. Biziulevičius Stasys // Kas yra kas Lietuvoje, 97/98. – Kaunas, 1998. – 

P. 95.
647. Biziulevičius Stasys // Mūsų gydytojai : žinynas. – Vilnius, 1998. – P. 39–

40.
648. Biziulevičius Stasys // Who is who in Lithuania, 97/98. – Kaunas, 1998. – 

P. 94.
649. Stasys Biziulevičius (1919). – Latvija, Lietuvas un Igaunijas infekcionisti 

// Arons K. Ē. Historia medicinae : compendium. – Rīgā, 1998. – P.149.
 Pateikiama trumpa S. Biziulevičiaus biografija.

1999
650. Kulikienė J. Profesorius Stasys Biziulevičius. – Portr. // Galvė. – Trakai, 

1999, geg. 21 (Nr. 20), p. 2.
 Lietuvos zoologijos istorijos bruožai : monografija / A. Liekis (vyriausiasis 

redaktorius). – Vilnius : Lietuvos mokslas, 1999. – Žr. Nr. 27.
 Minimas S. Biziulevičius, p. 499, 661, 675, 677, 684, 685, 687, 725, 733, 

734, 743, 744, 746, 781–783, 827–830, 839, 884, 979, 1035.
651. Miežutavičiūtė V., Jautakienė J. Vilniaus medicinos istorijos mokslinė 

draugija // Vilniaus medicinos draugija (1805–1998) : straipsnių 
rinkinys. – Vilnius, 1999. – P. 185–191.

 Apžvelgiama ir S. Biziulevičiaus veikla draugijoje.
652. Profesoriaus Stasio Biziulevičiaus jubiliejus / Ekologijos instituto Protistų 

ekologijos laboratorijos kolektyvas. – Portr. – (Kronika) // Ekologija. – 
Vilnius, Nr. 2 (1999), p. 80–81.

653. Šaduikienė N., Jakimavičius A. Ciklą pratęsė mokslotyrininkai // Mokslo 
Lietuva. – Vilnius, 1999, birž. 3–17 (Nr. 11), p. 10

 Apie 1999 m. spalio 22 d. vykusią konferenciją „Mokslotyra ir visuomenė“, 
kurioje A. Liekis pristatė S. Biziulevičiaus knygą „Lietuvos zoologijos 
istorijos bruožai“.

2000
654. Biziulevičius Stasys // Kas yra kas Lietuvoje, 2000. – Kaunas, 2000. – 

P. 98.

2001
655. Akademikas Paulius Slavėnas / sudarytoja S. Matulaitytė. – Vilnius : 

Vilniaus universiteto l-kla, 2001. – 387 p. : portr.
 Minimas S. Biziulevičius, p. 120, 183, 193, 375.
656. Gaigalaitė A. Istorija – jo pašaukimas, kunigystė – jo pasišventimas. – 

Santr. angl. – Bibliogr. ir paaišk. išnašose // Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos metraštis. – Vilnius, t. 19 (2001), p. 15–40.

 Straipsnyje pateikiami ir S. Biziulevičiaus prisiminimai apie kunigą 
J. Stakauską.

657. Liekis A. Lietuvos mokslų akademija, 1941–1990 / Lietuvos mokslų 
akademija. – Vilnius : Lietuvos mokslas, 2001. – 873 p. : iliustr., lent., 
portr. – Santr. angl. – Pavardžių r-klė: p. 856–871. – Bibliogr. skyrių gale 
ir išnašose. – (Lietuvos mokslas ; kn. 31).

 Minimas S. Biziulevičius, p. 423, 442, 496, 503, 521, 812. 
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658. Protistų ekologijos laboratorija. – Iliustr. – Gretut. tekstas angl. // 
Ekologijos institutas dviejų tūkstantmečių sandūroje / sudarytojai: V. 
Kontrimavičius, J. Virbickas, M. Žalakevičius, A. Jakimavičius. – Vilnius, 
2001. – P. 60–63.

 Straipsnyje pateikiama informacija ir apie S. Biziulevičiaus indėlį 
laboratorijos kūrime. 

2002
659. Andriušis A. Medicinos istorija totalitarizmo ir autoritarinio režimo 

metais (1944–1990). – Iliustr. // Moksliniai medicinos istorijos tyrimai 
Lietuvoje (XVIII amžiaus pabaiga–XX amžius) : apybraiža. – Vilnius, 
2002. – P. 17–22. 

660. Biziulevičius Stasys // Kas yra kas Lietuvoje, 2002. – Kaunas, 2002. – 
P. 95–96.

661. Biziulevičius Stasys // Who is who in Lithuania, 2002. – Kaunas, 2002. – 
P. 74.

662. S. Biziulevičius – gydytojas parazitologas // Lietuvos mokslinės mokyklos 
(1945–1990) / sudarė O. Voverienė. – Vilnius, 2002. – P. 264–265.

663. Voverienė O. Lietuvos medikų mokslinės mokyklos. – Portr., schem. 
// Lietuvos mokslinės mokyklos (1945–1990) / sudarė O. Voverienė. – 
Vilnius, 2002. – P. 218–271.

 Minimas ir S. Biziulevičius.

2003
664. Adelė Dirsytė : gyvenimas ir darbai / sudarė M. Bloznelis. – Vilnius : 

Katalikų akademija, 2003. – 527 p. : faks., portr. – ISBN 9986-529-43-7.
 Minimas S. Biziulevičius, p. 218, 219.
665. Biziulevičius Stasys. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – 

Vilnius, 2003. – T. 3. – P. 271.

2004
666. Jakimavičius A. Mokslo ir gyvenimo kelias. – Bibiliogr. išnašose // 

Biologas Ipolitas Gasiūnas (1902–1975) / sudarė A. Jakimavičius. – 
Vilnius, 2004. – P. 5–26.

 Pirmosiose pokarinėse ekspedicijose kartu su I. Gasiūnu dalyvavo ir 
S. Biziulevičius.

667. Būda V., Jakimavičius A. Netekome profesoriaus Stasio Biziulevičiaus. – 
Portr. // Mokslo Lietuva. – Vilnius, 2004, liep. 1–14 (Nr. 13), p. 12.

668. Jakimavičius A. Ar pakankamai populiariname savo geriausiuosius : 

[pokalbis su Ekologijos instituto moksliniu darbuotoju A. Jakimavičiumi 
/ užrašė] G. Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – Vilnius, 2004, spal. 
7–20 (Nr. 17), p. 16, 17.

 Minimas ir S. Biziulevičius.

2005
669. Jakimavičius A. In memory of prof. Stasys Biziulevičius, 18 May 1919–

16 May 2004. – Portr. // Acta zoologica Lituanica. – Vilnius, vol. 15, Nr. 
3 (2005), p. 284–286. 

670. Сюдикас В., Андрюшис А., Межутавичюте В. Стасис Бизюлявичюс 
(Stasys Biziulevičius). – Portr. // Acta medico-historica Rigensia. – Rīga, 
t. 7 (2005), p. 421–425. 

 Mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga.

2006
671. Drąsutienė G. Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinika, 

1990–2005. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 26 pavad. // Vilniaus 
medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, t. 2 (2006), p. 36–42.

 Remiamasi S. Biziulevičiaus mokslo istoriniais tyrinėjimais.
672. Jasulaitis A. Teismo medicina stereotipų pinklėse. – Santr. angl. – 

Bibliogr.: 2 pavad. // Vilniaus medicinos istortijos almanachas. – Vilnius, 
t. 2 (2006), p. 175–177.

 Remiamasi S. Biziulevičiaus mokslo istoriniais tyrinėjimais.
673. Juodkaitė G., Kašinskas R. Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika : 

istorija, pertvarkos, dabartis (1990–2005). – Santr. angl. – Bibliogr.: 
13 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, t. 2 
(2006), p. 75–86.

 Remiamasi S. Biziulevičiaus mokslo istoriniais tyrinėjimais.
674. P. B. Šivickio parazitologijos laboratorija. – Iliustr. // Vilniaus universiteto 

Ekologijos institutas / sudarė: R. Baliulevičiūtė, M. Žalakevičius. – Vilnius, 
2006. – P. 36–37.

 Minimas ir S. Biziulevičius.
675. P. B. Šivickis laboratory of parazitology. – Iliustr. // Institute of Ecology 

of Vilnius University / compiled by: R. Baliulevičiūtė, M. Žalakevičius. – 
Vilnius, 2006. – P. 36–37.

 Minimas ir S. Biziulevičius.
676. Stasys Biziulevičius (1919–2004) // Vilniaus medicinos istorijos al ma-

nachas. – Vilnius, t. 2 (2006), p. 470.
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677. Triponienė D. Vilniaus medicinos draugija – reikšmingiausias medicinos 
mokslo židinys Lietuvoje 1843–1919 metais. – Santr. angl. – Bibliogr.: 
20 pavad. // Vilniaus medicinos istorijos almanachas. – Vilnius, t. 2 
(2006), p. 366–373.

 Remiamasi S. Biziulevičiaus mokslo istoriniais tyrinėjimais.
678. Valantonytė I. Medicinos istorija – nuo pirmųjų pėdsakų iki šių dienų // 

Rinkos aikštė. – Kėdainiai, 2006, rugpj. 9 (Nr. 90), p. 7.
 Apie A. Kasperavičienės knygą „Kėdainių miesto istorija“, kurioje minimas 

ir S. Biziulevičius.

2008
679. Lietuvių užkalbėjimai : gydymo formulė = Lithuanian verbal healing 

charms / sudarė, parengė ir įvadą parašė D. Vaitkevičienė. – Vilnius : 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 919 p. – R-klės: 
p. 60–191. – ISBN 978-9955-698-94-4.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 57, 141, 151, 152, 182, 293, 385, 457, 472, 504, 
594.

2009
680. Arnastauskienė T. Mename žymų mokslininką profesorių Stasį 

Biziulevičių : (90-ųjų gimimo metinių proga). – Portr. // Mokslo 
Lietuva. – Vilnius, 2009, birž. 25 (Nr. 12), p. 14.

681. Alma Mater Vilnensis : Vilniaus universiteto istorijos bruožai : kolektyvinė 
monografija / redaktorių kolegija: J. Boruta, A. Bumblauskas, M. Jučas ... 
[et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla, 2009. – 1030 p. : iliustr.

 Minimas S. Biziulevičius, p. 425, 879.
682. Voverienė O. Mokslininkas, rezistentas, patriotas : apie prof. habil. dr. 

Kazį Ėringį, ekologą, visuomenės veikėją, patriotą. – Portr. // Voverienė 
O. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. – Vilnius, 2009. – P. 139–
147. 

 Minimas ir S. Biziulevičius.

2010
683. Biziulevičius Stasys. – Portr. // Lietuva : enciklopedija. – Vilnius, 2010. – 

T. 2, p. 256–257.

2012
684. Dviguba sukaktis : 60 metų Gamtos tyrimų centro Ekolgijos instituto 

P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijai ir 130 metų, kai gimė jos 
įkūrėjas prof. P. B. Šivickis / T. Arnastauskienė, J. Grikienienė, T. Ježova, 

G. Valkiūnas. – Iliustr. – Bibliogr.: 12 pavad. // Ekologija. – Vilnius, t. 58, 
Nr. 3 (2012), p. vvii–xx.

 Minimas S. Biziulevičius, 1969–1988 metais vadovavęs Zoologijos ir 
parazitologijos instituto Parazitologijos laboratorijai. 

2013
685. Balsevičiūtė R. Pratarmė // Liaudies medicina Aukštadvario krašte 

1935–1939 metais. – Vilnius : Versmė, 2013. – P. 7–10.   
 Apie S. Biziulevičiaus etnologinius užrašymus Aukštadvario krašte, jo 

domėjimąsi liaudies medicina.
686. Biziulevičiūtė J. Profesorius Stasys Biziulevičius. – Iliustr., portr. // 

Biziulevičius S. Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 
metais. – Vilnius, 2013. – P. 211–222.

687. Grikienienė J., Arnastauskienė T., Valkiūnas G. Iš Lietuvos parazitologų 
draugijų kūrimosi istorijos. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – Vilnius, 2013, 
birž. 6 (Nr. 11), p. 10–11.

 Minimas ir S. Biziulevičiaus indėlis draugijos veikloje.
688. Lesys A., Niūniavaitė-Lesienė J. Aukštadvario regioniniame parke 

pristatyta nauja knyga. – Iliustr. // Trakų žemė. – Trakai, 2013, geg. 31 
(Nr. 22), p. 8.

689. Lesys A., Niūniavaitė-Lesienė J. Aukštadvario regioniniame parke – prof. 
S. Biziulevičiaus knygos pristatymas. – Iliustr. // Voruta.lt [elektroninis 
išteklius]. – 2013, gegužės 7 d. [žiūrėta 2018 m. vasario 13 d.]. Interneto 
prieiga: <http://www.voruta.lt/aukstadvario-regioniniame-parke-
pristatyta-nauja-knyga/>.

690. Lesys A., Niūniavaitė-Lesienė J. Profesorius Stasys Biziulevičius. – 
Iliustr. // Trakų žemė. – Trakai, 2013, geg. 17 (Nr. 22), p. 8, 9.

 Apie organizuojamą S. Biziulevičiaus knygos pristatymą Aukštadvario 
regioniniame parke. 

691. Stasys Biziulevičius – gydytojas, medicinos istorikas // Voverienė O. 
Mokslotyra : monografija. – Vilnius, 2013. – P. 177.

692. Stasys Biziulevičius „Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–
1939 metais“. – Iliustr. // Lietuvos medicinos biblioteka [elektroninis 
išteklius]. – 2013, rugsėjo 27 d. [žiūrėta 2018 m. vasario 13 d.]. Interneto 
prieiga: <https://lmbtau.wordpress.com/2013/09/27/stasys-biziulevicius-
liaudies-medicina-aukstadvario-kraste-1935-1939-metais/>.

693. Veličkaitė L. Liaudies medicinos išmintis Aukštadvario krašte. – Iliustr. 
// Lietuvos aidas. – Vilnius, 2013, birž. 5 (Nr. 121/123), priedas „Naujosios 
žinios“, p. 5; Alkas.lt [elektroninis išteklius]. – 2013, birželio 6 d. [žiūrėta 
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2018 m. vasario 13 d.]. Interneto prieiga: <http://alkas.lt/2013/06/06/
liaudies-medicinos-ismintis-aukstadvario-kraste/>.

2014
694. Aleksandra Biziulevičienė – gydytoja odontologė, nusipelniusi Lietuvos 

gydytoja / I. Balčiūnienė, A. Pūrienė, I. Lukšaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: 18 
pavad. // Balčiūnienė I., Pūrienė A., Lukšaitė I. Gydytojos odontologės – 
Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos. – Vilnius, 2014. – P. 64–73.

 Minimas ir S. Biziulevičius.
695. Auksoriūtė A. Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga. – 

Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Terminologija. – Vilnius, [Nr.] 21 
(2014), p. 192–208.

 Minimas S. Biziulevičius.
696. Gediminas Arvydas Biziulevičius – chemikas technologas, biologijos 

mokslų daktaras, habilituotas daktaras, Lietuvos mokslo premijos 
laureatas / I. Balčiūnienė, A. Pūrienė, I. Lukšaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: 
p. 79 (18 pavad.) // Balčiūnienė I., Pūrienė A., Lukšaitė I. Gydytojos 
odontologės – Lietuvos kūrėjų motinos ir žmonos. – Vilnius, 2014. – 
P. 74–79.

 Minimas ir S. Biziulevičius.
697. Grikienėnė J., Arnastauskienė T., Valkiūnas G. Lietuvos parazitologų 

mokslo draugijų veiklos apžvalga : (minint pirmosios jų įkūrimo 55-
metį). – Iliustr. – Bibliogr.: 36 pavad. // Ekologija. – Vilnius, t. 60, Nr. 1 
(2014), p. i–xiv.

 Minimas ir S. Biziulevičiaus indėlis draugijos veikloje.
698. Stasys Biziulevičius – medicinos gydytojas, gydytojas parazitologas, 

medicinos istorikas, medicinos mokslų daktaras, profesorius, nusipelnęs 
mokslo veikėjas, Valstybinės premijos laureatas / I. Balčiūnienė, 
A. Pūrienė, I. Lukšaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: p. 79 (18 pavad.) // 
Balčiūnienė I., Pūrienė A., Lukšaitė I. Gydytojos odontologės – Lietuvos 
kūrėjų motinos ir žmonos. – Vilnius, 2014. – P. 53–63.

699. Vaišvilienė R. Lietuvos medicinos bibliotekai – 70 metų : tradicijos, 
modernumas, vizija // Gydytojų žinios. – Vilnius, 2014, Nr. 15/16, p. 9, 
28, 29.

 Minimas ir S. Biziulevičius.
700. Valančiūtė J. Lietuvių medicinos terminologija : nuo ištakų iki mokslo 

studijų. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 11 pavad. // Medicinos teorija ir 
praktika. – Vilnius, t. 20, Nr. 1 (2014), p. 90–94.

 Minimas ir medicinos terminų kūrimo autorius S. Biziulevičius.

2015
701. Jautakienė J. In memoriam mylimai mokytojai, doc. dr. Marijai 

Horodničienei. – Iliustr., portr. // Lietuvos oftalmologija. – Kaunas, t. 14, 
Nr. 1 (2015), p. 4–10.

 Straipsnyje minimas ir S. Biziulevičius.

2016
702. Stasys Biziulevičius // Vikipedia : laisvoji enciklopedija [elektroninis 

išteklius]. – 2016, vasario 2 d. [žiūrėta 2018 m. vasario 13 d.]. Interneto 
prieiga: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Biziulevi%C4%8Dius>.

703. Jautakienė J. In memoriam mylimai mokytojai, doc. dr. Marijai 
Horodničienei. – Iliustr., portr. // Voruta.lt [elektroninis išteklius]. – 
2016, liepos 19 [žiūrėta 2018 m. balandžio 6 d.]. Interneto prieiga: <http://
www.voruta.lt/in-memoriam-mylimai-mokytojai-med-dr-doc-marijai-
horodnicienei/>.

 Straipsnyje minimas ir S. Biziulevičius.

2017
704. Universiteto apdovanojimai. – Lent. // Lietuvos edukologijos 

universitetas [elektroninis išteklius]. – 2017, vasario 23 [žiūrėta 2018 m. 
vasario 13 d.]. Interneto prieiga: <https://leu.lt/lt/apie_universiteta/
universiteto_apdovanojimai.html>.

 Publikacijoje rašoma apie Lietuvos edukologijos universiteto absolventus 
Nacionalinių (Valstybinių) premijų laureatus, tarp jų ir S. Biziulevičių.

XII. Ikonografija

1970
705. Aptariami instituto sektorių darbo planai // Zoologijos ir parazitologijos 

institutas : (trumpa raidos ir mokslinės veiklos apžvalga) / parengė: 
P. Zajančkauskas, V. Petrauskas, J. Prūsaitė. – Vilnius, 1970. – P. 9. 

 Nuotraukoje: A. Medzevičius, J. Virbickas, G. Cachajevas, D. Šeme tuls-
kis, P. Zajančkauskas, J. Maniukas, J. Cukerzis, S. Biziulevičius, I. Eit mi-
navičiūtė.

706. Med. m. dr. S. Biziulevičius ir biol. m. kand. T. Arnastauskienė tiria 
žarnyno pirmuonių atsparumą fizikiniam-cheminiam poveikiui // 
Zoologijos ir parazitologijos institutas : (trumpa raidos ir mokslinės 
veiklos apžvalga) / parengė: P. Zajančkauskas, V. Petrauskas, J. Prūsaitė. – 
Vilnius, 1970. – P. 25. 
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1980
707. Grįžtančių iš Pavolgio sutikimas Vilniaus geležinkelio stotyje (1952. 

X. 15) // Akademikas Pranciškus Šivickis / sudarytojas V. Petrauskas. – 
Vilnius, 1980. – P. [5] iliustr. lap.

 Nuotraukoje: J. Kazlauskas, A. Palažija, J. Kriščiūnas, V. Petrauskienė, 
P. Šivickis, S. Biziulevičius.

1981
708. Protozoologijos lab. vadovas prof. dr. S. Biziulevičius // Lietuvos TSR 

Tautų draugystės ordino mokslų akademija ; redakcinė kolegija: M. 
Jučas, L. Kairiūkštis, V. Niunka ... [et al.]. – Vilnius, 1981. – P. 97.

1983
709. S. Biziulevičius su R. Valeckaite ir G. Malinauskaite tiria trichinelių 

biologines savybes // Zoologijos ir parazitologijos institutas : (pagrindiniai 
raidos ir mokslinės veiklos bruožai) / sudarytojai: J. Prūsaitė, V. Pet raus-
kas. – Vilnius, 1983. – P. 44.

710. Зав. Лабораторией протозоологии д-р мед. наук, проф. С. Би зю ля-
вичюс // Ордена дружбы народов Академия наук Литовской ССР 
/ редакционная коллегия: Б. Вайткявичюс (отв. редактор), А. Жу-
каускас, Л. Кайрюкштис … [et al.]. – Вильнюс, 1983. – P. 111.

1997
711. J. Elisono 100-ųjų metinių minėjimas Vilniuje, Mokslininkų rūmuose 

1989 m. rugsėjo mėn. // Jurgis Elisonas, 1889–1946. – Vilnius, 1997. – 
P. [4] iliustr. lap.

 Nuotraukoje: A. Mačionis, P. Zajančkauskas, L. Kaziukonis, S. Biziu-
levičius, V. Gudelis, D. Urbas.

1999
712. Vilniaus medicinos draugijos nariai Kaune, Lietuvos gydytojų 

suvažiavimo metu // Vilniaus medicinos draugija (1805–1998) : straipsnių 
rinkinys. – Vilnius, 1999. – P. 25.

2004
713. P. Šivickio išugdytos Parazitologijos laboratorijos mokslininkai Vilniuje 

apie 1956 m. // Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968 : (mokslo ir 
gyvenimo pėdomis) / sudarytojas A. Jakimavičius. – Vilnius, [2004]. – 
P. 46.

 Nuotraukoje: J. Pagirys, V. Kiselienė, J. Kazlauskas, P. Šivickis, M. Ba-
benskas, M. Vinciūnienė (Goldbergienė), M. Rauckis, V. Povilaitis, 
O. Kuprytė (Kublickienė), L. Pabrėžaitė, B. Kadytė, S. Biziulevičius, 
R. Kro tas.

714. Profesoriai Stasys Biziulevičius ir Povilas Čibiras bibliotekoje, 1997 // 
Lietuvos medicinos biblioteka, 1944–2004 : Istorija. Bibliografija / sudarė 
R. Stankevičienė. – Vilnius, 2004. – P. 147.

715. Stasys Biziulevičius // 15min. [elektroninis išteklius]. – [2004] [žiūrėta 
2018 m. vasario 13 d.]. – Interneto prieiga: <https://www.15min.lt/tema/
stasys-biziulevicius-30040>.

716. 1958 m. pasitarime Leningrade // Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–
1968 : (mokslo ir gyvenimo pėdomis) / sudarytojas A. Jakimavičius. – 
Vilnius, [2004]. – P. 47.

 Nuotraukoje: P. Šivickis, S. Biziulevičius, E. Pavlovskis ir kiti pasitarimo 
dalyviai.

717. Vardinės Lietuvos MA akademiko Pranciškaus Šivickio premijos 
laureatai // Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968 : (mokslo ir gyvenimo 
pėdomis) / sudarytojas A. Jakimavičius. – Vilnius, [2004]. – P. 56.

 Nuotraukoje: S. Pavilonis, S. Biziulevičius, T. Arnastauskienė, V. Kiselienė, 
I. Eitminavičiūtė, J. Maniukas, O. Kublickienė.

2012
718. Parazitologijos laboratorijos mokslo darbuotojai // Ekologija. – Vilnius, 

t. 58, Nr. 3 (2012), p. x.
 Nuotraukoje: J. Pagirys, V. Kiselienė, J. Kazlauskas, P. Šivickis, M. Ba-

benskas, M. Goldbergienė, M. Rauckis, V. Povilaitis, O. Kublickienė, L. Pa-
brėžaitė, B. Kadytė, S. Biziulevičius, R. Krotas.

2013
719. Parazitologijos laboratorijos kolektyvas – Lietuvos helmintologų 

draugijos (LHD) branduolys (1957) // Mokslo Lietuva. – Vilnius, 2013, 
birž. 6 (Nr. 11), p. 10.

 Nuotraukoje: Lietuvos helmintologų draugijos branduolys, tarp jų 
S. Biziulevičius ir draugijos įkūrėjas P. B. Šivickis.

720. Prof. S. Biziulevičiaus duktė Živilė Jolanta Biziulevičiūtė // Trakų žemė. – 
Trakai, 2013, geg. 31 (Nr. 22), p. 8.

721. Prof. S. Biziulevičius su vaikaičiu Andriumi // Trakų žemė. – Trakai, 
2013, geg. 31 (Nr. 22), p. 8.

722. Prof. Stasys Biziulevičius savo puoselėtame vaismedžių sode. 1985 m. 
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// Liaudies medicina Aukštadvario krašte 1935–1939 metais. – Vilnius, 
2013. – P. 222. 

723. Prof. Stasys Biziulevičius su savo tėvu Kipru Alešiškėse. 1975 m. // 
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