Kolekcijos: Eleonora Ravickienė
Korespondencija, rankraščiai, kvietimai, lankstinukai, užrašai ir kt. Lietuvių, lenkų, prancūzų k.
Fondo sudarytojas: Eleonora Chainauskaitė-Ravickienė (1916–2004) – mokytoja,
kraštotyrininkė.
Priimta 2003 m. iš Eleonoros Ravickienės.
Biografinė medžiaga. Lankstinukai, „Ekslibrisai“, albumas–atsiliepimų knyga „Personalinė
E.Ravickienės kraštotyros darbų paroda“ (1989), skelbimas „E.Ravickienės kraštotyros darbų
paroda“, baleto „Polonezas“ sukurto pagal M.K.Oginskio muziką programa, skaitytojo bilietas
(1985), afiša „Plungės rajono kultūros paminklai“.
Mokslo darbai ir jų parengiamoji medžiaga. Straipsniai „Iš Plungės rajono praeities“ (16 vnt.).
Mašinraščiai: „Apie Gondingą“, „Senovės Gandinga, Plungė, Panų kalnas“, „Iš Plungės rajono
praeities I. d.“, „Iš Plungės rajono praeities II. d.“, „Šimtmečių keliais. Plungės rajono praeitis“,
„Plungė“, „Apie varpinę“ (2 vnt.), „Plateliai“, „Šateikiai“ (2 vnt.), „Gegrėnų istorija“, „Mingėlos
ąžuolas“ (2 vnt.), „Apierų kalnas“ (2 vnt.), „Šatrijos Ragana“, „Apie Valančių I d.“ (2 vnt.), „Apie
Valančių II d.“, „Čiurlionio jaunystės takais“ (2 vnt.), „M.K.Čiurlionio memorialinėmis vietomis“,
„Buv. Rietavo dvaro istoriniai tyrimai“, „Rietavo muzikinės praeities beieškant“, „Rietavas I d.“,
„Rietavas II d.“, „Praeitis gyva“, „Palanga – Čiurlionis“, „M.K.Čiurlionis Plungėje“, str. „Oginskių
giminė ir Rietavas“, padavimai apie Gondingos piliakalnį, „B.Oginskio eigulio šeimos istorija“,
straipsnių iškarpos.
Rankraščiai: „Šimtmečių keliais. Plungės rajono praeitis I d.“, „Šimtmečių keliais. Plungės rajono
praeitis II d.“, rankr. ir mašinr. „M.K.Oginskis“, klubo „Polonezas“ pirmininkės T.Kleščionok
pranešimas, Oginskių dvarų sąrašas, „Muzikanto duktė“, sąsiuv. „Bloknotas istorijai“, str.
„Veisiejai“, sąsiuv. „Pasklepiai“, Oginskių geneologinis medis, „Atsisveikinimas su tėvyne“,
sąsiuv. „Laimingiausioji vasarėlė“.
Istorinė medžiaga: sąsiuv. „M.K.Oginskio laiškų vertimas“, Gediminaičių dinastijos geneologinio
medžio (1316–1572) kserokopija, archyvo pažymėjimas dėl J.Mašeko mirties, Civilinės
metrikacijos biuro pažymėjimas apie M.K.Čiurlionio ir S.Kymantaitės santuokos sudarymą,
Civilinės metrikacijos biuro pažymėjimas apie kunigaikštienės O.Oginskienės mirtį su Rietavo
bažnytinės knygos kserokopija, Lietuvos archyvo pažymėjimas apie grafaičio Liudviko ŠuazelGufje krikštą (kserokopija), vinjetės fotokopija „Lietuvos valdovai XIII–XVI a.“ (7 vnt.). Bukletas
„Histoire de Choiseul“, fotokopija „Šimtmečių puslapius atvertus“.
Korespondencija, fotografija „Grafai de Šuazel Choiseul Gouffier Prancūzijoje ir Plateliuose“.
Kserokopijos: „Grafų Šuazelių istorija Plateliuose“, „Philippus Sfortia Casarinus (1753)“,
„Memorialas Karalienei (1525) Bonai Sforcai“, „Ten, kur skambėjo polonezai“, natų kserokopija
„Oginskio polonezai“, „Oginskių pėdsakais Plungė, Gandinga“, „Iškarpos apie A. Mickevičiaus
meilės legendą“, natų – M.K.Oginskio polonezai.

Korespondencija (1969–2000). Siuntėjai: A.Butkuvienė (1999), klebonas P.Staniakas, Čičinskai
(1989), S.Račkauskas (1998), Žemaičių dailės muziejus (8, 1995), V.Ragauskaitė ir V.Skėriūtė
(1983), V.Ragauskaitė (1984), Česi Kudakas (1983), Marytė (1983), P.Štaupienė (1983),
O.Sabutienė (1983), I. ir J. Kubiliai (1983), A. Žukauskaitė (1983), Stripinienė, Valatkienė ir buvę
mokiniai (1983), Č.Kudaba (5, 1976–1977, 1980–1981, 1984), J.Val. (1979), K.Labanauskas (2,
1979), I.Danzvardi, V.Švana (1974), A.Stravinskas (2, 1975), Liuda L. (1972), B.Astreikienė,
V.Spitrys (1968), Rakauskienė (1988), T.Sakalauskas (1988), P.Štaupienė (1983), Gintas (2, 1997),
T.Bikinaitė, M. ir J.Striaukai (1975), žurnalas „Mokslas ir gyvenimas“ (1969, 1983–1999), Vilniaus
Respublikinė biblioteka (1968), Telšių kraštotyros muziejus (1967), Čiurlionio muziejus (1967),
Petkūnaitė-Jonuškienė (1967), J.Grigienė (1974), J.Baranavičius (1969), A.Samas, Drungila (1970),
E. ir R. Čičinskai (1989), A. Butkuvienė (1996), „Gimtinės“ laikraščio redakcija (3, 1971, 1998,
1999), J.Raipolt (1995), A.Rajpolt (1992, 1997–1998), R.Camier (4, 1997, 1999–2000),
A.Mulvinskas (1996), R.Matulis, A. Iurek (1998), R. Ulla (1997), Vilija ir šeima (2001), Denis
(1993, 1995–1998), M.Wesialka (1998–2000), E.Žiemys (2, 1984), Alvyda Kmieliauskienė (1998),
Lazar (1992), J.Pliuškevičienė (1992), B.Lebedeva (1991), Pliuškevičienė (1992), Adomaitytė,
institutas Prancūzijoje Jacquemart-Amdre muziejus (2000), Girard Velx (1998), Tatjana (1997),
R.Poškienė (1999), H.Wisocki (2, 1998,1999), Rudi ir Ulla (2000), J.Kontrimas (2, 1983–1984),
Čepienė (1980), „Bibliofilų“ klubas, A.Zaluski (2, 1997), Eugenija (1997), A.Ruigys (1975),
Jučinkevič M.D. (1972), Alės (1977), Kleščionok T.I. (1996, 1997), J.Ravickas (1996), Navickienė
(1998), P.Šverebas (1999), Kumžienė, I.Weber (1997), Lazone (1985), Juozas (1984), Laima (2,
1984), K.Labanauskas (3, 1982,1984–1985), „Kibirkšties“ redakcija (1984), L.Klimka (1984),
V.P.Jurkštas (1984),V.Smalstienė (1984), I.Staniūnienė (1982).
E.Ravickienei įvairūs sveikinimai ir pan.
Referendumo biuletenis (1992), kvietimas į Plungės statybos technikumo I laidos išleistuvių vakarą,
kvietimas-programa į Lietuvos valstybės dienos paminėjimą (2000).

