
Pirmoji Panevėžio telefonų knyga – svarbus XX a. pradžios miesto 
istorijos šaltinis 

 

                      Pirmieji telefonai Panevėžyje atsirado 1901 metais. Telefono linijos buvo 
tiesiamos chaotiškai, jų daugėjo, todėl iškilo būtinybė įrengti Panevėžio telefonų tinklą. 
Iniciatyvos ėmėsi miesto savivaldybė, kuri 1911 metais savo patalpose sumontavo 
telefono komutatorių 100 abonentų. 

Skeptikai šaipėsi, kad Panevėžyje telefonas tikrai nereikalingas, nes kortų 
partneriai susirenka vos prieangyje sušvilpus. Tačiau visi abonentai jau tais pačiais metais 
buvo užimti. 

1912 m. buvo pastatytas antrasis 100 abonentų komutatorius. Po poros metų 
ir jo rezervai beveik išseko. Tada imta rimtai galvoti apie komutatorių 1000 abonentų. 
Žinoma, telefonas tuo metu dar nebuvo kasdieninio naudojimo priemonė, bet įstaigos, 
stambesni verslininkai, gydytojai juo naudojosi dažnai. 

Telefonų tinklai buvo tiesiami ir apskrityje. 1904 metais telefono liniją į 
Panevėžį nutiesė Pasvalio telefonų draugija, kurios tinklas buvo sujungtas su Latvijos ir 
Estijos telefonų tinklais. Atsirado galimybė iš  Panevėžio telefonu susisiekti su Jelgava, 
Ryga, Tartu ir kitais miestais. Vėliau atsirado ryšys su Šiauliais, Kuršėnais, Rietavu, 
Plunge, Kėdainiais, Ukmerge, Rokiškiu. Tik dėl  tinklų administratorių nesutarimų nebuvo 
ryšio su Kaunu ir Liepoja.
                      Miestiečių patogumui 1914 m. panevėžiečio Naftalio Feigenzono spaustuvėje 
išspausdinta pirmoji Panevėžio telefonų knyga „Список абонентовь Поневежской 
городской телефонной съти общаго пользованія“. Tai buvo 44 puslapių A5 formato 
brošiūra minkštais viršeliais. 8 telefonų knygos puslapiai bei antrasis viršelis buvo skirti 
reklamai. Tiražas leidinyje nenurodytas, bet, panašu,  kad buvo nedidelis ir siekė kelis 
šimtus egzempliorių. Kiek jų išliko – nežinoma.
                      Knyga sudaryta iš keturių dalių: alfabetinis abonentų sąrašas, abonentų 
sąrašas pagal telefonų numerių eiliškumą, naudojimosi Panevėžio telefonų tinklu sąlygos 
ir Panevėžio telefonų tinklo pokalbių taisyklės. 

Vertingiausias joje yra alfabetinis abonentų sąrašas, kuriame pateikta 
svarbiausių, mieste veikusių, asmenų pavardės ar įstaigų pavadinimai, adresai. Kai kur 
nurodyta asmens profesija ar pareigos.  Pagal šį sąrašą  galima spręsti apie  kai kurias XX 
a. pradžios bendruomenės socialines, ekonomines, kultūrines problemas Panevėžyje. 
                      Pirmoji Panevėžio telefonų knyga saugoma Panevėžio kraštotyros muziejaus 
knygų rinkinyje. 
 

Arūnas Astramskas
 

 




























































































