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1911 m. grupė Telšių šviesuolių, paraginti Telšių knygrišio, vals-
tybės tarnautojo, visuomenininko, siekdami sudaryti geresnes sąlygas 
miesto ir jo apylinkių gyventojams šviestis, skaityti lietuviškas kny-
gas, lenkų pavyzdžiu įkūrė „Skrajojantį knygynėlį“, kurio teikiamo-
mis paslaugomis gyventojai galėjo naudotis nemokamai. Tarp šio 
Turgaus aikštėje stovėjusiame Milevičiaus vardu vadintame kioskelyje 
visuomeniniais pagrindais veikusio knygynėlio įkūrėjų buvo gydytojas 

„Skrajojantis knygynėlis“, „KANKLIŲ“ 
draugijos knygynas, biblioteka, 
skaitykla TELŠIUOSE XX a. 2–4 deš.
Danutė RAMONAITĖ-MUKIENĖ

F. Milevičius savo knygyne 1930 m. Fotografas nežinomas. ŽAM

Šventė Telšių miesto centrinėje Didžiojoje (dabar Respublikos) gatvėje, prie F. Milevičiaus 
knygyno ir Parapijos salės pastato. 1937 m. rugsėjo 8 d. Priekyje tarp kitų šventės dalyvių sto-
vi Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskis. Fotografas nežinomas. ŽAM

Liudas Vaineikis, Pranas Gird-
vainis, Zuzana Girdvainytė, Ona 
Eirošiūtė, Antanas Tamošauskis, 
Adomas Jonaitis, pats knygynė-
lio iniciatorius F. Milevičius ir 
keletas kitų krašto tautiniu, kul-
tūriniu atgimimu besirūpinančių 
telšiškių. Dalį spaudinių knygy-
nėliui už savo lėšas iš Vilniuje 
nuo 1906m. veikusio Marijos ir 
Jurgio Šlapelių knygyno nupir-
ko steigėjai, kitą dalį  padovano-
jo Antano Paduviečio parapijos 
klebonas kun. Povilas Korzonas, 
Telšių apskrities gydytojas Jo-
nas Mikulskis, visuomenininkai 
O.Eirošiūtė, Vladas Domeika, 
B. Godliauskienė, B. Stočkus, 
K. Krauz, F. Milevičius ir keletas 
kitų asmenų. Šias knygas įrišda-
vo, suplyšusias taisydavo, knygų 
apskaitą vesdavo, leidinius gy-
ventojams išduodavo, perskai-
tytas priimdavo F. Milevičius. 
„Skrajojantis knygynėlis“ veikė 
iki Pirmojo pasaulinio karo.

1918 m. įregistravus Telšių 
scenos ir dailės mėgėjų draugi-
ją „Kanklės“, F. Milevičius šios  
draugijos būstinėje iš išlikusių 
„Skrajojančio knygynėlio“ spau-
dinių, Telšių šviesuolių, taip pat 
ir savo paties didžiulio kiekio 
paaukotų knygų įkūrė „Kanklių“ 
draugijos knygyną, biblioteką. 
Iki 1921 m. Telšiuose pradėjusio 
veikti Kauno Centralinio Valsty-
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binio knygyno Telšių filialo tai buvo vienintelė vie-
šoji biblioteka mieste. Prie jos greitai pradėjo veikti 
ir skaitykla. Už draugijos patvirtintą nedidelį mo-
kestį gyventojai galėdavo pasiimti skaityti knygų 
į namus arba su juos dominančiu leidinių turiniu 
susipažinti skaitykloje. Čia buvo knygų ne tik lie-
tuvių, bet ir užsienio kalbomis, būta ir itin vertin-
gų, retai sutinkamų spaudinių.  Ilgą laiką prie bi-
bliotekos veikė ir skaitykla. Jai užprenumeruodavo 
tuo metu spausdintus lietuviškus laikraščius, net ir 
tokius, kuriuos leisdavo kairiųjų pažiūrų politinės 
partijos. XX a. 4 deš. pr. „Kanklių“ draugijos žinioje 
jau buvo apie 2 tūkst. knygų.

Gyventojus aptarnaudavo draugijos samdomas 
bibliotekininkas. Jam atlyginimą už darbą mokėdavo, 
patalpų nuomos, šildymo išlaidas padengdavo, reika-
lingą inventorių, naujas knygas nupirkdavo, prenume-
ruojamus leidinius užsakydavo „Kanklių“ draugija. 

Atvirukas „Telšiai. Vyskupo rūmai“. Fotografas nežinomas. Išleido 
F. Milevičiaus knygynas Telšiuose 1929–1930 m. Serija D 4533. 
Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai“: Mąsčio ežeras, evangelikų bažnyčia, degtinės 
monopolio sandėlis, Lietuvos banko pastatas.  XX a. I p. Fotografai 
ir leidėjas nežinomi. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai“: Telšių panorama, Kęstučio gatvė, geležinkelio 
stotis, katalikų kapinių koplytėlė. Išleido F. Milevičiaus knygynas 
Telšiuose 1929–1930 m. Serija F 1-4. 4546. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas. Telšiai. Telšių šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir kunigų 
seminarija. Išleido F. Milevičiaus knygynas Telšiuose 1929–1930 m. 
Serija C 4531. Fotografas nežinomas. ŽAM

Atvirukas „Telšiai. Kunigų seminarija“. Išleido F. Milevičiaus knygynas 
Telšiuose 1929–1930 m. Serija B 4536. Telšių kunigų seminarija – 
pilki rūmai mėlynu stogu centre. Virš rūmų stogo – Telšių šv. Antano 
Paduviečio bažnyčios bokštas. Dešinėje pusėje – namas raudonu 
stogu (buvusios spaustuvės pastatas). Fotografas nežinomas. ŽAM

Kairėje priekyje – 
F. Milevičiaus na-
mas, kuriame vei-kė 
jo knygynas, ku-
rį laiką ir kavinė. 
Telšiai, Respubli-
kos (anksčiau Di-
džioji) g. 24. XX a. 3–4 
deš. Fotogra-
fas nežinomas. 
ŽAM


