
 LAISVĖS AL. 24
Šio namo fasadą puošia memorialinė lenta, primenanti, kad 
čia 1938–1951 m. gyveno skulptorius Bronius Pundzius. Vis dėl-
to jau 1922 m. pastatas įrašytas į Kauno istoriją – būtent čia 
įsteigta Centrinė mokytojų skaitykla, Vinco Kudirkos biblio-
tekos pirmtakė.  

 LAISVĖS AL. 72
Visai greta dabartinių V. Kudirkos bibliotekos namų, tik kito-
je Laisvės alėjos pusėje, ten, kur dabar kasdien kvepia ką tik 
paskrudinta kava, 1925 m. balandžio 24 d. šiuo adresu buvo 
atidaryta pirmoji Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
biblioteka-skaitykla.

 A. MAPU G. 18 
Kol biblioteka bandė sutilpti ūžiančioje Laisvės alėjo-
je, vietinėje spaudoje buvo rašoma apie ketinimus sta-
tyti modernius bibliotekos rūmus, tačiau tuo metu tai 
išliko tik ketinimais. Biblioteka galiausiai buvo įkur-
dinta Senamiestyje, tuometinėje J. Banaičio g. 10 (dabar  
A. Mapu g. 18, kur ir šiandien veikia Jaunimo, muzikos ir meno 
skyrius). 

 I. KANTO G. 1
Ugniagesių rūmai, tarpukariu suprojektuoti architektūros ir 
inžinerijos žvaigždžių komandos, vadovaujamos Edmundo 
Fryko, yra vienas labiausiai akį traukiančių Kauno pastatų. 
Įdomu tai, kad anuomet jie projektuoti kaip... verslo centras! 
Čia veikė ir lombardas, ir pedagoginis muziejus, ir parduotu-
vės, taip pat gyveno ir gaisrininkai, ir kiti kauniečiai. Bibliote-
ka čia veikė dešimtmetį nuo 1930 m.  

 J. GRUODŽIO G. 4 
Itin trumpam, iki prasidedant karui (tuomet – grąžinta at-
gal), iš Ugniagesių rūmų biblioteka buvo išsikėlusi į J. Gruodžio 
gatvę.   

 LAISVĖS AL. 106 
Išskirtinės architektūros Žydų banko rūmuose (dalis jų ir 
šiandien aptinkama T. Ivanausko zoologijos muziejuje) biblio-
teka neilgam įsikūrė 1944-aisiais, kai per vokiečių antskrydį 
buvo sunaikinti fondai. Vis dėlto dėl prastos vėliau sunaikinto 
pastato būklės čia knygos neužsibuvo.

 K. DONELAIČIO G. 48 
Pokaris nebuvo lengvas niekam, taip pat ir bibliotekai, jos 
fondams bei darbuotojams. 1948-aisiais Abonementas, Skai-
tykla, Vaikų literatūros skyrius keleriems metams įsikūrė  
K. Donelaičio gatvėje. 

 KĘSTUČIO G. 19 
Įdomu tai, kad šiame name yra gyvenusi Salomėja Nėris. Šian-
dien tarpukario architektūros „atstovas“ pagaliau renovuotas, 
bet 1952-aisiais, kai bibliotekos fondui ir skaityklai čia buvo 
skirtas vos vienas kambarėlis, situacija buvo tikrai nepavy-
dėtina. 

 K. DONELAIČIO G. 13
Ar žinote, kur gyvena lietuviškų pasakų herojai? Taip, tame 
pačiame name, kur vienu metu gyveno ir Petras Cvirka. 
1957-aisiais į šias patalpas perkelta biblioteka, kurią supo įta-
kingi kaimynai – KTU biblioteka ir Kauno viešoji biblioteka. O 
dabar čia veikia Maironio lietuvių literatūros muziejaus pada-
linys – Vaikų literatūros muziejus, taigi knygų kvapas niekur 
nedingo.

 ŠVIETIMO ISTORIJOS  
 MUZIEJUS
 Vytauto pr. 52
Vienas seniausių muziejų Lietuvoje įkurtas dar 1922 m. (jį 
„aplenkė“ tik Vytauto Didžiojo karo muziejus ir M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus). Su šauniojo miesto burmistro Jono 
Vileišio „palaiminimu“ bibliotekos įkūrėjo Vinco Ruzgo 
atidarytas pedagoginis muziejus iš pradžių veikė Lais-
vės alėjoje ir buvo vadinamas miesto kultūros židiniu, vė-
liau perkeltas į geresnes patalpas tuometinėje Prezidento  
gatvėje, tada vėl grįžo į Laisvės alėją, kartu su biblioteka kėlėsi 
į Ugniagesių rūmus, kur surengė ne vieną įspūdingą parodą... 
Per karą uždarytas muziejus vėliau atkurtas kaip kabinetas 
prie Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus, kuriam taip 
pat vadovavo V. Ruzgas. Vėl tapęs muziejumi, toliau keliavo 
po miestą, keitė pavadinimus, kol 2000-aisiais įsikūrė bu-
vusiose profesinės mokyklos patalpose Vytauto prospekte. 
Šiuolaikinėje, interaktyvioje ekspozicijoje sužinosite, kokiomis 
sąlygomis mokėsi mūsų seneliai ir proseneliai, kaip atrodė jų 
vadovėliai, netgi kaip kvepėjo ta legendinė beržinė košė. Nepa-
mirškite užsukti ir į memorialinį V. Ruzgo kambarį.

 SUAUGUSIŲJŲ VARTOTOJŲ 
 APTARNAVIMO SKYRIUS 
 Laisvės al. 57 
Jau daugiau nei pusę amžiaus šiame name šeimininkauja 
Vinco Kudirkos viešoji biblioteka. Iki 1957-ųjų statinio is-
torija buvo labai marga. Dar 1865 m. jį pasistatė, pirmame 
aukšte krautuves, antrajame – butus, įrengė žydų tautybės 
pirklys Dovydas Ritenbergas. Po jo mirties turtą paveldėjusi 
šeima aplink prisistatė dar pastatų, viename jų – lemtingas 
sutapimas! – veikė Kauno skaitymo mėgėjų draugijos bib-
lioteka. Laisvės al. 57 spėjo pabūti ir mergaičių gimnazija, 
o 1922 m. pastatą įsigijo broliai Vailokaičiai ir įkūrė jame 
„Ūkio banką“. Sovietams nacionalizavus turtą čia veikė 
„Marginių“ parduotuvė, priklausiusi liaudies meno ir namų 
pramonės rėmimo bendrovei. 

 
 JAUNIMO, MENO  
 IR MUZIKOS SKYRIUS
 A. Mapu g. 18
Čia „gyvena“ ne tik knygos ir plokštelės, bet ir 3D spausdin-
tuvas, o palėpėje – ir kino salė. Įvairios parodos, koncertai, 
išskirtinių filmų seansai, susitikimai šiame skyriuje siauro-
je Senamiesčio gatvelėje vyksta nuolat. 

 VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS  
 V. Krėvės pr. 97A
Ir vaikams, ir juos į biblioteką atvedantiems suaugusie-
siems šiame skyriuje yra ką veikti. Įvairios meninės dirbtu-
vės, edukaciniai užsiėmimai, animacijos seansai – užsukite 
nors kasdien. 

 ALEKSOTO PADALINYS 
 Veiverių g. 43  
Nedideliame pastate greta Aleksoto turgaus verda ne ra-
mesnis gyvenimas nei pačiame turguje! Aktualios parodos, 
naujų knygų pristatymai ir susitikimai su populiariais ra-
šytojais, Aleksoto istorijos vakarai – po darbo nėra reikalo 
skubėti namo. 

 „AUŠROS“ PADALINYS 
 Aušros g. 37
Žaliakalnis – šeimyninį gyvenimą puoselėjantis, istorija 
besididžiuojantis rajonas. Toks ir šis padalinys – čia dažni 
užsiėmimai vaikams, jaunimui, tėvams, čia renkasi Žalia-
kalnio senjorai, čia galima išgirsti daug įdomių faktų apie 
vietovės istoriją.  

 „BERŽELIO“ PADALINYS 
 Taikos pr. 113B
Daug dėmesio aplink augantiems vaikams ir paaugliams, 
jaukus kiemelis ir visos kultūros aktualijos pradedant  
M. K. Čiurlioniu ir baigiant… ne, čia niekas nesibaigia! 

 DAINAVOS PADALINYS 
 Savanorių pr. 377
Ir tai, kas svarbu, įdomu, aktualu čia gyvenančiai bendruo-
menei, ir pilietiškumą ugdančios parodos, ir užsiėmimai 
nenorintiems vakaroti be tikslo.  

 EIGULIŲ PADALINYS 
 Šiaurės pr. 95
Ir Kauno „šiauriečiai“ negali skųstis, kad jų rajone nieko ne-
vyksta. Nuo pačių mažiausių iki garbaus amžiaus atstovų, 
visi nepaliauja varstyti bibliotekos durų – ir naujų skaitinių 
ieškodami, ir į edukacinį užsiėmimą ar parodos atidarymą 
skubėdami.  

 GIRSTUPIO PADALINYS  
 Kovo 11-osios g. 24
Knygų pasaulio naujienos, be abejo, pirmoje vietoje. Bet čia 
galite ir, peržvelgę spaudą, padiskutuoti apie politiką, o gal 
ir apie vakarykštes sporto rungtynes. 

 KALNIEČIŲ PADALINYS  
 Savanorių pr. 226 
Kiekvienas padalinys ypatingas savaip, kiekvieno renginių 
kalendorius – unikalus. Kalniečiuose, pavyzdžiui, pratur-
tinsite savo Lietuvos istorijos, etnografijos žinias. 

 ŠANČIŲ PADALINYS 
 Sandėlių g. 7
Ar girdėjote, kad suremontuotą Šančių padalinį atidarė… 
Jurgis Didžiulis? Ir tai tikrai ne vienintelė staigmena, lau-
kianti šioje bibliotekoje. Po remonto niekur nedingo ir pa-
dalinio talismanas – pianinas. Beje, ši biblioteka – seniau-
sia Kaune…

 ŠILAINIŲ PADALINYS 
 Baltų pr. 81
Tarp tik iš pirmo žvilgsnio pilkų ir vienodų Šilainių daugia-
bučių verda gyvenimas – šiame padalinyje galite ir parodą 
aplankyti, ir diskusijoje sudalyvauti, ir į meno rezidencijos 
„Šilainiai project“ gyventoją iš egzotiškos šalies atsitrenkti. 

 TIRKILIŠKIŲ PADALINYS 
 Tirkiliškių g. 51
Kaip ir kituose nuo Centro nutolusiuose Kauno rajonuose, 
taip ir čia biblioteka aktyviai lankoma ir skaityti dar ne-
mokančių, ir vyriausių aplinkinių gyventojų. Ir visi sutaria, 
kad be bibliotekos čia būtų nykoka.

 VINGYTĖS PADALINYS
 J. Borutos g. 23
Rokai – ne tik keramika. Rokai – tai ir biblioteka, kuri, tiesa, 
glaudžiasi ne pačiose didžiausiose patalpose, bet į jas kvie-
čia visus, ieškančius knygos, žodžio ar naujų pažįstamų.

 Z. KUZMICKIO PADALINYS
 Raseinių g. 26
Vienas žavingiausių pastatų, kuriuose šiuo metu veikia 
bibliotekos padaliniai, mena ypatingą istoriją. Vasarą čia 
lankantis atrodo, kad patekai į kitą laikmetį!
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Kas yra biblioteka? Knygos, lentynos, bibliotekininkai ir spengianti 
tyla? Na, tikime, kad taip manančių žmonių jau nedaug, o jei ir yra, 
vadinasi, jie bibliotekoje lankėsi jau tikrai labai seniai. Nuo 1922-ųjų, 
kuomet buvo įkurta kaip skaitykla, iki šiandien Kauno miesto savival-
dybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka visų pirma yra kultūros židinys 
ir bendruomenės centras. Atleiskite – centrai! Bibliotekos padaliniai 
išsibarstę po visą Kauną, kiekvienas jų gyvena savo gyvenimą, kurį 
padeda kurti bibliotekos lankytojai. Meno, muzikos, leidinių parodos, 
filmų peržiūros, knygų klubai, tradicinės ir šiuolaikinių technologijų 
dirbtuvės, diskusijos, pažintys, net koncertai – bibliotekoje išties telpa 
viskas. O jei atrodo, kad tiktų ir tilptų dar „kas nors“, greičiausiai te-
reikia pasiūlyti. Patikėkite, bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai visi 
iki vieno serga profesine žinių troškulio ir atvirumo liga, ir jiems labai 
įdomu išgirsti, ką joje veikti norėtumėte jūs.

VALSTYBĖS 100-MEČIO PROGA PARENGTA 
ILIUSTRUOTA V. KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 
ISTORIJA-ŽEMĖLAPIS KVIEČIA IŠ NAUJO PAŽVELGTI 
Į DAUGYBĘ KARTŲ MATYTUS PASTATUS, ATRASTI 
TURTINGĄ JŲ IR JUOSE DIRBUSIŲ ŽMONIŲ ISTORIJĄ, 
UŽSUKTI Į ARTIMIAUSIĄ PADALINĮ IR SUSIPAŽINTI SU 
JO VEIKLA, APLANKYTI VIENĄ SENIAUSIŲ LIETUVOS 
MUZIEJŲ IR... SUSIRASTI NAUJĄ MĖGSTAMIAUSIĄ 
SUOLELĮ MIESTE, ANT KURIO KLESTELĖJUS 
SMAGIAUSIA ATSIVERSTI TĄ KĄ TIK IŠ BIBLIOTEKOS 
PASISKOLINTĄ KNYGĄ.
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 NERIES PADALINYS 
 A. Stulginskio g. 61
Tėvo diena, Mokytojų diena, Velykos, svarbių žmonių sukaktys 
ir visos kitos atmintinos datos bei šventės – puiki proga ap-
lankyti Neries padalinį. O vasarą knygas jo lankytojai skaito… 
prie Neries.

 PALEMONO PADALINYS  
 Marių g. 37
Ar žinote, kad tai pastato Laisvės al. 57 savininkai Vailokaičiai 
įsteigė plytų ir čerpių gamybos bendrovę „Palemonas“ ir taip 
uždavė toną gyvenvietei augti? Žinoma, tai ne vienintelė prie-
žastis apsilankyti šioje bibliotekoje!

 PANEMUNĖS PADALINYS 
 Vaidoto g. 115
Lėti pasivaikščiojimai Panemunės šile – dažno ir atokiau nuo 
čia gyvenančio kauniečio įprotis. Ar įsivaizduojate, kaip tie 
pasivaikščiojimai praturtėtų į krepšį įsimetus skaitinį, pasi-
skolintą čia pat esančioje bibliotekoje? O gal ir draugų pasi-
vaikščiojimams ten rasite?

 PARKO (BUVĘS „VITEBSKO“) 
 PADALINYS 
 P. Lukšio g. 60
Gyvenate Eiguliuose ir kuriate, tapote, rašote, grojate, tik nie-
kam apie tai nedrįstate pasakyti? Kviečiame užsukti į biblio-
teką – čia rasite ne tik padrąsinimą, bet ir sceną bei auditoriją. 

 ROMAINIŲ PADALINYS 
 Chodkevičių g. 6
Marga Romainių istorija – dažnas bibliotekos „svečias“. Žino-
ma, tik savo kiemu čia neapsiribojama – visuomet laukiami 
ir įdomūs pašnekovai, parodos ir kitos progos, buriančios ir 
įkvepiančios bendruomenę.

 „ŠALTINIO“ PADALINYS 
 Raudondvario pl. 230
Vasarą ši biblioteka itin patogi pamėgusiems Lampėdžių pa-
plūdimį, o visais kitais metų laikais jos veikla, galima sakyti, 
netgi atstoja saulės trūkumą.
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ŽMONĖS
 VINCAS KUDIRKA  
 (1858–1899)
 V. Kudirkos g.  
Asmenybė, kurios vardu pavadinta biblioteka, buvo 
viena ryškiausių asmenybių ne tik XIX a., bet Lie-
tuvos istorijoje apskritai! Ar daug šiandien pažįsta-
te gydytojų, kurie dar puoselėtų ir rašytojo, poeto, 
vertėjo talentus, kritikuotų visuomenę ir ją įkvėptų? 
Na, turbūt nereikia priminti, kad iš kunigų semi-
narijos, įkvėpimo pritrūkęs, pašalintas, o vėliau ir 
iš universiteto už nepalankius tuometinei valdžiai 
veiksmus išmestas V. Kudirka – ir Lietuvos Respu-
blikos himno autorius, vieno pirmųjų laikraščių 
lietuvių kalba „Varpas“ redaktorius? V. Kudirka 
įamžintas ir miesto pavadinime, jo vardu pavadinta 
ne viena mokykla Lietuvoje, o Kaune, be bibliotekos, 
rasite ir jo gatvę. Kur? Žaliakalnyje.

 VINCAS RUZGAS  
 (1892–1972)
 Kauko al. 11
Ar sutapimas, kad Vinco Kudirkos bendravardis 
įkūrė savo pirmtako vardo skaityklą, vėliau išaugu-
sią iki visą Kauną apraizgiusio viešosios bibliotekos 
tinklo? Galbūt. Nors du Vincai niekuomet nebuvo 
susitikę, jie tikrai būtų radę, apie ką padiskutuoti, 
kokias Lietuvos problemas išspręsti. Pedagogas, mu-
ziejininkas, bibliotekininkas V. Ruzgas gimė Užpalių 
valsčiuje, mokėsi Petrograde (dab. Sankt Peterbur-
gas), į Lietuvą grįžo 1921-aisiais. Netrukus Kaune tapo 
vienu „Spaudos fondo“ steigėjų ir valdybos narių, o 
1925-aisiais jam patikėta įsteigti mokymo ir moks-
lo priemonių muziejų. Tais pačiais metais įkurta 
ir Vinco Kudirkos skaitykla! V. Ruzgas ne tik vado-
vavo dabartiniam Švietimo istorijos muziejui ir –  
iki 1940 m. – viešajai bibliotekai, bet ir mokytojavo, 
leido periodiką. Pedagogas su šeima gyveno Kau-
ko al. 11 numeriu pažymėtame name, kurį pats ir 
pasistatė. Įtraukite į pasivaikščiojimo Žaliakalniu 
maršrutą.

 JONAS VAILOKAITIS  
 (1886–1944) IR  
 JUOZAS VAILOKAITIS  
 (1880–1955)
 Laisvės al. 57
Broliai Vailokaičiai – vieni turtingiausių, spalvin-
giausių ir įtakingiausių Pirmosios Respublikos 
kauniečių. Stipendijų fondas geriausiems studen-
tams, solidi dalis nemažo įmonių pelno labdarai, 
net Klaipėdos krašto sukilimo finansavimas – 
matyt, jų biografijų vingiams ir jų įtakai pavaizduoti 
reikėtų kurti atskirą žemėlapį. O kuo „Lietuvos For-
dais“ vadinti broliai susiję su biblioteka? Tarpukariu 
Laisvės al. 57 veikė Vailokaičių valdytas didžiausias 
Lietuvoje lietuviško kapitalo bankas – „Ūkio ban-
kas“, o dalis namo buvo naudojama studentų ben-
drabučiui. Apie tai visiems bibliotekos lankytojams 
primena memorialinė lenta. 

 ARNAS FUNKAS  
 (1898–1957)
 Laisvės al. 57
Vienas darbščiausių tarpukario architektų, funkcio-
nalizmo atstovas A. Funkas Kaune paliko ne vieną 
išskirtinį pėdsaką, įtrauktą į svarbiausius miesto ar-
chitektūros mėgėjų maršrutus. Broliai Vailokaičiai 
4-ajame XX a. dešimtmetyje jį pasamdė rekonstruo-
ti pirmąjį tuometinio „Ūkio banko“ aukštą. 

LEONAS ŽURAUSKAS
1940–1944 m. 

Daugelį rusų klasikų į lietuvių kalbą išvertęs L. Žurauskas dar 
1931 m., jau dirbdamas bibliotekoje, spaudoje apžvelgė savo 
pirmtako V. Ruzgo organizuotą vaikų knygų parodą, o 1933 m. 
ten pat kėlė klausimą dėl skaityklų skaičiaus. Beje, šviesuolis 
vienu metu turėjo ir nuosavą kino teatrą, taip pat rašė apie ki-
nematografą ir bibliotekų darbą. Baigęs vadovauti bibliotekai 
jis ir toliau miklino plunksną įvairiuose leidiniuose. 

JONAS KAZLAUSKAS
1948–1967 m.

Ūkininkų šeimoje Rokiškio rajone gimęs J. Kazlauskas nespėjo 
baigti mokslų prasidėjus karui, o iškart po jo įsidarbino vieno 
bibliotekos skyrių vedėju. Po poros metų paskirtas visos bib-
liotekos direktoriumi, vadovavo jai ir bibliotekai keliantis į 
dabartines patalpas. Tai J. Kazlausko dėka nuolat kraustantis 
liko išsaugotas knygų fondas, net itin sunkiomis sąlygomis ne-
nutrūko bibliotekos veikla.

 REGINA MARCINKEVIČIENĖ 
  1967–1976 m.

Kaunietė R. Marcinkevičienė karo metus praleido Vokietijoje, 
kur priverstinai dirbo trikotažo fabrike. 1964-aisiais ji neaki-
vaizdiniu būdu baigė bibliotekininkystės ir bibliografijos stu-
dijas Vilniaus universitete, nors jau nuo 1953-iųjų veikė šioje 
srityje – dirbo vaikų bibliotekoje vedėja. Tiesa, šis pastatas Vil-
niaus gatvėje Kaune buvo nugriautas. Įvairiose pozicijose, taip 
pat ir direktorės, R. Marcinkevičienė bibliotekoje dirbo (ir ne 
kartą buvo puikiai įvertinta) iki 1981-ųjų. 

SIGITA VILĖNIŠKIENĖ
1976–1986 m.

Studijuodama tuomečiame Leningrade (dab. Sankt Peterbur-
gas), neakivaizdiniame Bibliotekininkystės instituto skyriuje, 
S. Vilėniškienė jau darė karjerą Kauno viešojoje bibliotekoje. 
1976-aisiais, prasidėjus visų miesto savivaldybės bibliotekų cen-
tralizacijai, ji tapo Centrinės bibliotekos direktore. Tai šios spe-
cialistės iniciatyva buvo įkurti Suaugusiųjų, Jaunimo, Vaikų, 
Komplektavimo ir knygų tvarkymo, Metodikos, Bibliografijos 
skyriai, Saugykla; jai vadovaujant atidaryta daug naujų filialų.

ZENONAS VAŠKEVIČIUS
1986–2013 m.

Beveik du dešimtmečius trukusi direktoriaus veikla įvertinta 
3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu, Kauno miesto burmis-
tro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu, ne viena LR Kultūros 
ministerijos, Kauno miesto savivaldybės padėka, garbės raštu. 
Savo srities entuziasto Z. Vaškevičiaus iniciatyva Vinco Ku-
dirkos viešoji biblioteka užmezgė ryšius su ne viena užsienio 
biblioteka, aktyviai dalyvavo Savivaldybių viešųjų bibliotekų 
asociacijoje, Lietuvos bibliotekininkų draugijoje.

32

33

34

35

1

4

7

8

9
35

Tu
ne

lio
 g
.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
VINCAS KUDIRKA  
(1858–1899)
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VINCAS RUZGAS  
(1892–1972)

33

BIBLIOTEKOS 
VADOVAI 

34

10

6

11

2

3 12 5


