TARP KNYGŲ
IR ĄŽUOLŲ
Bibliotekos pavadinimai
1950 m. spalio 1 d. – KAUNO SRITINĖ BIBLIOTEKA (KSB)
1953 m. liepos 1 d. – KAUNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA (KVB)
1980 m. vasario 19 d. – KAUNO VIEŠOJI JUSTO PALECKIO BIBLIOTEKA
1990 m. spalio mėn. – KAUNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
1995 m. rugsėjo 1 d. – KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA (KAVB)

BIBLIOTEKOS RAIDOS ETAPAI: DATOS IR ĮVYKIAI

Biblioteka sovietmečiu (1950–1989)
Veiklos pradžia (1950–1962)

1950 m. spalio mėn. 1 d. įkuriama Kauno sritinė biblioteka. Bibliotekos direktoriumi
skiriamas atsargos majoras Kazys Povilaitis.
Ji turėjo 24 etatus, 450 kv. m patalpas (K. Donelaičio g. 8/Lydos g. 2), 21,2 tūkst. egz.
abonemento fondą, perimtus iš Valstybinės respublikinės bibliotekos (VRB).
1951 m. sausio mėn. 22 d. patvirtinami LSSR viešųjų bibliotekų nuostatai.
1953 m. panaikinamos sritys. Liepos mėn. 1 d. biblioteka pavadinama Kauno viešąja
biblioteka (KVB), jos steigėjo teisės perduodamos Kultūros ministerijai.
Spalio mėn. pradedamas diferencijuotas (grupinis) skaitytojų aptarnavimas abonemente.
1954 m. balandžio mėn. nutariama keisti fondų struktūrą. Gegužės mėn. pradedamas
organizuoti pagrindinis fondas (saugykla) ir pagalbiniai (skaitytojus aptarnaujančių
padalinių) fondai.
1955 m. vasario mėn. pradedamas kaimo bibliotekininkų mokymas vienerių metų kursuose.
Parengiamos 9 laidos (paskutinė – 1963 m.). Bibliotekininkų pažymėjimus gauna 198
asmenys. Metų pabaigoje KVB turi mažiausiai etatų per visą savo istoriją – 19.
1956 m. sausio mėn. 8 d. gaunama pirmoji mokamo Rusijos spaudos privalomojo
egzemplioriaus siunta. Biblioteka jį gaus iki 1993 m.
1958 m. gaunamas leidimas organizuoti specialaus saugojimo literatūros (cenzūros
draustų platinti spaudinių) fondą.
1960 m. kovo mėn. dėl K. Donelaičio g. 8 pastato perkrovos ir konstrukcijų deformacijų
pareikalaujama dalį fondų perkelti kitur. Iki 1961 m. pabaigos į rūsius perkeliama
250 tūkst. egz. spaudinių (60,5% fondo).
1962 m. gegužės mėn. LSSR Ministrų Tarybos potvarkiu sudaryta valstybinė komisija
priima sprendimą VRB iškelti į Vilnių, o KVB išplėsti ir sustiprinti.
Rugpjūčio mėn. paskiriamas nemokamas Lietuvos spaudos privalomasis egzempliorius.
Gruodžio mėn. patvirtinama nauja bibliotekos organizacinė struktūra ir 72 etatų sąrašas.
Metų pabaigoje biblioteka turi jau per 500 tūkst. leidinių

Plėtra (1963–1989)
1963 m. VRB keliasi į Vilnių. KVB atitenka pastatų kompleksas K. Donelaičio g. 8,
Lydos g. 2, Lydos g. 4 bei knygų saugykla Pakalnės g. (dab. Šv. Mikalojaus bažnyčia).
Rugsėjo mėn. 12 d. duris atveria 13 skaityklų ir 5 abonementai.
Skaitytojų padaugėja nuo 6 643 iki 14 037. Metų pabaigoje bibliotekos fonduose
saugoma 577 tūkst. leidinių.
1964 m. pradžioje įkuriama Muzikos leidinių skaitykla.
1965 m. sausio mėn. organizuojami du skyriai: Komplektavimo skyrius (ved. K. Steponėnas)
ir Knygų tvarkymo skyrius (ved. J. Naujokaitė).
Lapkričio mėn. skaitytojus pradeda aptarnauti Vaikų literatūros skyrius
(ved. P. Misevičienė).
1966 m. vasario mėn. įsigyjama vertinga akademiko A. Janulaičio asmeninė biblioteka
(14,7 tūkst. pavadinimų).
Balandžio mėn. Muzikos leidinių skaitykla pertvarkoma į Muzikinės literatūros skyrių
(ved. R. Šurka).
Spalio mėn. 1 d. rašytojo Balio Sruogos sodyboje (B. Sruogos g. 21) atidaromas bibliotekos
filialas (ved. A. Galnaitytė) su abonementu ir memorialine ekspozicija.
KVB veikla pristatoma TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje.
1967 m. vasario mėn. organizuojami du skyriai: Fondų saugojimo skyrius
(ved. K. Romanova) ir Skaitytojų aptarnavimo skyrius (ved. D. Striogienė).
1968 m. rengiamasi pirmajai Pagrindinės saugyklos Pakalnės g. reorganizacijai. Bibliotekos
fondas, lyginant su 1963 m., padidėja beveik tris kartus – iki 1 mln. 140 tūkst. leidinių.
Lapkričio mėn. 27 d. direkcija ir architektas V. Landsbergis-Žemkalnis pradeda ieškoti vietos
naujai bibliotekai statyti.
1969 m. liepos 1 d. įsteigiamas Techninės (nuo 1979 m. Specialiosios techninės)
literatūros skyrius (ved. Z. Pavilonis).
Į miesto plėtros planą nutariama įtraukti KVB naujųjų rūmų statybą. Rezervuojamos trys
vietos, viena jų – Mažajame ąžuolyne.
1970 m. biblioteka turi 2 mln. 44 tūkst. leidinių, aptarnauja 20 tūkst. skaitytojų, kurie
apsilanko 250 tūkst. kartų ir pasiskolina 1 mln. egz. leidinių.
Už puikų darbą KVB įrašoma į jubiliejinę lenininę garbės knygą.
1971 m. liepos–lapkričio mėn. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus pagrindu įsteigiami trys
skyriai: Periodikos skyrius (ved. E. Kakanauskienė), Bibliografinės informacijos skyrius
(ved. A. Marcinkevičiūtė), Lituanistinės literatūros (nuo 1979 m. – Kraštotyros) skyrius
(ved. V. Ch. Spitrys).
LTSR Ministrų Taryba įtraukia bibliotekos rūmų statybą į 1971–1975 m. planą (2,5 mln.
leidinių talpa, 3 mln. rub. sąmata).
Kovo mėn. 17 d. Kauno m. vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 145 Kultūros ministerijai
skiriamas sklypas KVB statybai Mažajame ąžuolyne prie Radastų g.
1972 m. Kraštotyros skyrius pradeda dalyvauti Lietuvos nacionalinės retrospektyviosios
bibliografijos rengimo programoje.
1974–1986 m. KVB darbuotojai sudaro ir paskelbia 8 didelės apimties bibliografines
rodykles (iš jų 6 – Kraštotyros skyriaus personalas).
1975 m. patvirtinamas bibliotekos pastato techninis projektas ir leidžiama rengti darbo
brėžinius. Bibliotekos direktoriumi skiriamas Jonas Baltušis, po metų tapęs Valstybinės
respublikinės bibliotekos direktoriumi.
Biblioteka turi 2 mln. 743 tūkst. leidinių ir aptarnauja 22,5 tūkst. skaitytojų, kuriems
paskolina per 1 mln. 300 tūkst. leidinių.
1976 m. bibliotekai pradeda vadovauti Antanas Pupienis.
1978 m. biblioteka turi didžiausią per savo istoriją fondą – 3 mln. 125,4 tūkst. leidinių, bet
dėl vietos stokos priversta apie 0,5 mln. sudėti į rietuves, 140 tūkst. leidinių lieka
neįtraukti į apskaitą.

1979 m. vasario mėn. Bendrojo abonemento skyrius reorganizuojamas į Darbo su
jaunimu skyrių.
1980 m. vasario 19 d. LKP CK ir LSSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 64 bibliotekai
suteikiamas Justo Paleckio vardas.
1981 m. spalio mėn. panaikinamas Specialiosios techninės literatūros skyrius.
1981–1982 m. iš bibliotekos fondo pašalinus 975 tūkst. šios rūšies leidinių, atsiranda
galimybė plėsti ir sistemingai kaupti meno leidinių fondą.
1981–1984 m. veikia vietinė televizija, skirta bibliotekos personalo ir skaitytojų
reikmėms.
1982 m. gegužės mėn. atidaromas Meno literatūros skyrius (ved. D. Striogienė).
Pasirašoma bendradarbiavimo sutartis su eksperimentinių sporto gaminių fabriku
„Dinamo“. Organizuojama pirmoji bibliotekos veteranų šventė.
Paskutinį metų ketvirtį pradedama bibliotekos naujųjų rūmų statyba ( jų talpa
sumažinama iki 1 mln. 866 tūkst. leidinių).
1983 m. kovo mėn. įsteigiamas Mokslo tiriamojo darbo skyrius (ved. L. Krūminaitė).
1984 m. pavasarį baigiami R. Kalpoko freskos „Darbas“ ir B. Pundziaus bareljefų
„Pramonė“ ir „Prekyba“ restauravimo darbai.
1985 m. skaitytojų kataloguose pradedami atspindėti tarpukario leidiniai.
1986 m. baigiama bibliotekos naujųjų rūmų statyba, o gruodžio mėn. 31 d. jie
priduodami valstybinei komisijai.
1987 m. patvirtinama nauja bibliotekos struktūra. Darbo su jaunimu ir Vaikų literatūros
skyriai reorganizuojami į Liaudies ūkio specialistų ir Moksleivių abonementus.
Liepos mėn. įsteigiamas Masinių renginių ir literatūros propagandos skyrius
(ved. V. Šereikienė).
Senuosiuose rūmuose paliekami Meno leidinių ir Muzikos leidinių skyriai bei Moksleivių
abonementas. Kiti skyriai perkeliami į naujuosius rūmus. Pervežama apie 1,5 mln. leidinių.
Rugsėjo mėn. 3 d. iškilmingai atidaromi naujieji rūmai; spalio mėn. prie jų pasodinami
ąžuoliukai.
1987–1989 m. pradedamas bibliotekinių procesų automatizavimas (periodinių leidinių
užsakymas, išduoties iš Pagrindinės saugyklos apskaita, skaitytojų duomenų bazė).
1988 m. rugpjūčio mėn. Specialaus saugojimo literatūros sektorius, vadinamasis
specfondas, reorganizuojamas į Retų ir vertingų dokumentų sektorių, o 1989 m.
gegužės mėn. – į skyrių, kuriame formuojamas spaudinių, išleistų iki 1945 m., fondas.
1989 m. įsteigiamas Automatizuotos bibliotekinės informacijos skyrius. Įkuriama
Nacionalinės bibliografijos grupė, rengianti 1912–1917 m. lietuviškų periodinių leidinių
publikacijų bibliografiją. Retų ir vertingų dokumentų skyrius perkeliamas į senuosius
rūmus K. Donelaičio g. Pirmą kartą bibliotekos istorijoje konkurso būdu išrenkami
direktorius Alvydas Samėnas bei Retų ir vertingų dokumentų skyriaus vedėja Ramutė
Gudelienė. Iš saugyklos Pakalnės g. pervežami paskutinieji netvarkyto (rezervinio) fondo
leidiniai ir sutvarkytų leidinių rietuvės.

Biblioteka atkūrus Lietuvos valstybingumą:
du modernios viešosios regioninės bibliotekos
kūrimo dešimtmečiai (1990–2010)
1990 m. birželio mėn. teisėtiems šeimininkams grąžinama bažnyčia Pakalnės g. ir
parapijos namai Antakalnio g.
Spalio mėn. atverčiamas gyvojo žodžio almanacho „Ąžuolynas“, gyvavusio 11 metų,
pirmasis numeris; jo rengėjai – rašytojas R. Keturakis ir kultūros renginių vedėja
D. Kazlauskienė. Visuotinio darbuotojų susirinkimo sprendimu atsisakoma J. Paleckio
vardo.
1991 m. pagausėjus skaitytojų, atidaroma antroji periodikos skaitykla.
Spalio mėn. bibliotekoje pirmą kartą lankosi Norvegijos Vestfoldo grafystės viešųjų
bibliotekų vadovas Ivaras Haugas.
1992 m. liepos 18 d. vyksta susitikimas-seminaras su 34 JAV bibliotekų ir
informacijos institucijų atstovų delegacija.
Senųjų ir retų spaudinių skyriuje įsteigiamas mainų fondas. Lapkričio mėn. biblioteka
įpareigojama saugoti antrąjį (atsarginį) archyvinį nacionalinės spaudos egzempliorių.
1993 m. LNB depozito teisėmis pradedamas saugoti antrasis (atsarginis)
nacionalinės spaudos egzempliorius. Iš Vilniaus atvežami pirmieji 18 tūkst. spaudinių.
Birželio mėn. 1 d. Maironio lietuvių literatūros muziejui perduodama rašytojo B. Sruogos
sodyba ir memorialinė ekspozicija.
Lapkričio mėn. 30 d. senuosiuose rūmuose pradeda veikti muziejinė senųjų spaudinių
ekspozicija. Išleidžiamas pirmasis Nacionalinės bibliografijos grupės parengtas
metraštis „Lietuvos bibliografija. Ser. C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos. 1912.
D. 1“ (Vilnius, 1994). Biblioteka tampa viena iš Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo
steigėja ir nare.
1995 m. iš pastato K. Donelaičio g. 8 į pastatą Radastų g. 2 perkeliamas Meno leidinių
skyrius.
Biblioteka prisijungia prie interneto tinklo, įrengiamos 5 interneto vartotojų vietos.
Gegužės 23 d. bibliotekoje vyksta LR Prezidento A. Brazausko vadovaujamos Kultūros ir
mokslo konsultacinės tarybos išvažiuojamasis posėdis tema „Kaunas Lietuvos kultūros
kontekste“.
1995–1996 m. bibliotekoje vyksta pirmosios knygų mugės Kaune.
1996 m. teisiškai įregistruojamas ir į bibliotekos balansą perduodamas pastatų
kompleksas K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 ir Lydos g. 4.
LR Vyriausybės nutarimu regioniniams Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams
panaudos sutartimi perduodamos 384 kv. m patalpos pastate K. Donelaičio g. 8.
Pasirašius sutartį su Goethe's institutu (Miunchenas), įkuriama J. Bobrowskio vokiškų
leidinių skaitykla. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (Pasaulio bankas)
suteikia bibliotekai savo leidinių depozito teises.
Pradedama dalyvauti LIBIS projekte.
Birželio 19 d. smarkios liūties metu prakiurus senųjų rūmų stogui ir vandeniui užliejus
saugyklą, nukentėjo 1139 senosios knygos.
1997 m. vykdomas (kartu su KTU biblioteka) pirmas projektas užsienyje – paroda
„Lietuvos istorija knygose“, skiriama pirmosios lietuviškos knygos 450 m. jubiliejui.
Paroda eksponuojama Norvegijoje, Švedijoje ir Danijoje.
1998 m. – tikroji bibliotekos darbo procesų kompiuterizavimo pradžia. Įkuriamas
Automatizuotos bibliotekos informacinės sistemos (ABIS) skyrius. Pradedamas kurti
bibliotekos elektroninis katalogas.
Sukuriama internetinė bibliotekos svetainė. Birželio mėn. pasirodo pirmasis bibliotekos
elektroninis leidinys „Lietuvos bibliografija. Ser. C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos
1915-1917. D. 1“.
Spalio mėn. organizuojama konferencija pirmojo Kaune išleisto lietuviško spaudinio 150osioms metinėms paminėti.
Dalyvaudama Lietuvos nepriklausomybės 80-mečiui skirtoje valstybinėje programoje,
biblioteka parengia ir išleidžia atvirukų komplektą „1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės akto signatarai“.
1999 m. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu savininkui grąžinamas pastatas
Lydos g. 4.
Bibliotekos fondą papildo vertingos A. Pleskačiausko, V. Skuodžio ir A. Zvicevičiaus
asmeninės kolekcijos.

Projektui „XX a. užsienio kompozitorių muzika: kompaktinių diskų ir natų kolekcija“ Atviros
Lietuvos fondas skiria 10,4 tūkst. Lt paramą.
2000 m. balandžio mėn. pradžioje įrengiamas interneto ryšys konferencijų salėje.
Gegužės mėn. 15 d. duris atveria Kauno apskrities Europos informacijos centras.
Rugpjūčio 7 d. kaip atskira bibliotekos tinklalapio dalis pradeda veikti intranetas,
vartotojams prieinamas tik vidiniame bibliotekos tinkle. Čia skelbiamos visos kolektyvui
svarbios naujienos.
Spalio mėn., pasirašius sutartį su „Swiss Baltic Net“ firmos atstovu, įsteigiama
Šveicariškų leidinių skaitykla.
Užregistruota daugiausia skaitytojų per visą bibliotekos istoriją – 39,4 tūkst.,
aptarnauta 260,5 tūkst. lankytojų.
2001 m. pradedamos prenumeruoti užsienio duomenų bazės ir gaunamas EBSCO
duomenų bazės paketas.
Laimimas „Modernių informacijos technologijų ir interneto skaityklos (MINTIS)“
projektas, kurį finansuoja Atviros Lietuvos fondas.
Panaikinama Grupuojamųjų leidinių skaitykla. Čia saugoti leidiniai paskirstomi po
bibliotekos skyrių fondus.
2002 m. balandžio mėn. 2 d., vykdant MINTIES projektą, atidaroma Elektroninės
informacijos skaitykla su 9 kompiuterizuotomis darbo vietomis lankytojams ir 1 darbo
vieta administratoriui. Rugsėjo mėn. 26–27 d. bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių
skyriuje vyksta pirmoji Lietuvoje knygų muziejų tematikai skirta konferencija „Knygos
muziejus: padėtis ir perspektyvos“. Nuo rudens informaciją apie bibliotekoje saugomus
dokumentus galima rasti bibliotekos elektroniniame kataloge
http://katalogas.kvb.lt:8880.
Pradedamas diegti LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP). Nuo gruodžio mėn.
16 d. skaitytojams išduodamas vieningas LIBIS skaitytojo pažymėjimas.
2003 m. tęsiama bibliotekos struktūros pertvarka. Sisteminimo skyrius prijungiamas
prie Katalogavimo skyriaus. Metodikos kabinetas pervadinamas į Bibliotekininkystės
centrą.
Pradedama teikti interaktyvi paslauga „Klausk bibliotekininko“. Parengiama pirmoji
kilnojamoji paroda „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“. Pradedamas įgyvendinti
projektas „ Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“.
Informacinių paslaugų skyrius pradeda kurti publikacijų įrašus LIBIS Analizinės
bibliografijos duomenų bazės (ABDB) posistemyje ir siųsti juos į Nacionalinės
bibliografijos duomenų banką (NBDB). Gruodžio mėn. sudaroma sutartis su Teisingumo
ministerija ir pradeda veikti Teisinės informacijos biuras.
2004 m. dėl vietos stokos KAVB nebekaupiamas nacionalinės spaudos archyvo
antrasis egzempliorius. Bibliotekoje saugomi iš Vilniaus pervežti 1946–2000 m.
spaudiniai.
Nuo sausio mėn. nebepildoma kortelinė kaunistikos kartoteka; visa informacija apie
Kauną kaupiama lokalioje publikacijų apie Kauną duomenų bazėje (PKDB). Nuo vasario
mėn. naujais įrašais nebepildoma sisteminė straipsnių kartoteka.
Vyksta projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ pirmosios dalies
„Kaunas nuo ištakų iki LDK žlugimo“ renginiai. Parengiama kilnojamoji paroda „Užginta, bet
neišginta raidė“, skirta lietuviškosios spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo
šimtmečiui. Birželio mėn. bibliotekos tinklalapyje paskelbiamas elektroninis leidinys
„Kauno menininkų bibliografijos“, gruodžio mėn. – elektroninis žinynas „Žymūs Kauno
žmonės: atminimo įamžinimas“.
Susikuria profsąjungos pirminė grupė, pasirašoma kolektyvinė sutartis.
2005 m. Europos informacijos centro (EIC) steigėjo funkcijas perima Vertimų,
dokumentacijos ir informacijos centras (VDIC). Dabar jis vadinasi VDIC „EUROPE
DIRECT“ informacijos centru.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu pirmą kartą suteikiamas KAVB geriausiojo metų
bibliotekininko vardas. Gegužės mėn. kartu su VDIC „EUROPE DIRECT“ informacijos
centru vykdomas kompiuterinio raštingumo projektas „Europietiška informacinė
visuomenė – tai mes“. Mokosi 19 kursantų, kurių amžiaus vidurkis – 65 m. Vyksta
projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ antrosios dalies „Kaunas
carų valdžioje“ renginiai. Išleidžiamas R. Tamoliūnienės sudarytas meninių fotografijų
parodos katalogas „Carinio Kauno atspindžiai“ (Kaunas, 2005). Miesto kultūrinį
gyvenimą pagyvina dar vienas projektas – kino klubas „Penkios žvaigždutės”. Kartu su
VDIC „EUROPE DIRECT“ informacijos centru vykdomas vaikų kūrybiškumo skatinimo
projektas „Eurobiblioteka – iš čia kylame į žvaigždes“. Išleidžiamas 2006 m. kalendorius,
iliustruotas moksleivių sukurtais logotipais. Pasirašoma sutartis su „Lietuvos
telekomu“, ir bibliotekos lankytojai gali nemokamai naudotis bevieliu sparčiuoju internetu.
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka išleidžia vyriausiosios metodininkės
A. Valaitytės parengtą leidinį „Kraštotyra ir biblioteka“ (Biblioteka: teorijos ir praktikos
pradmenys. Sąs. 2 : Kraštotyra ir biblioteka. Vilnius : LNB, 2005).
2006 m. kovo mėn. nutraukiamas pagrindinio skaitytojų abėcėlinio kortelinio katalogo
pildymas naujais įrašais.
Nacionalinės bibliotekų savaitės metu startuoja dvi naujos elektroninės paslaugos:
D.U.K ir naujienlaiškiai (pastaruosius metų pabaigoje prenumeruoja 252 abonentai).
Vyksta projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ trečiosios dalies
„Kaunas – laikinoji sostinė“ renginiai. Išleidžiamas R. Tamoliūnienės sudarytas nuotraukų
albumas „Kaunas laikmečių kaitoje“ (Kaunas, 2006). Projekto rengėjams už Kauno
miesto istorijos garsinimą, meilės miestui skatinimą, kultūros puoselėjimą įteikiama
Kauno mero padėka ir „Gerumo plyta“.
Parodos ir CD „Laisvės alėjos metamorfozės“ rengėja R. Vaitilavičienė apdovanojama
Kauno XII knygos šventės konkurso „Biblioteka: darbai ir žmonės“ padėkos raštu.
Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas” Kauno XII knygos
šventės konkurse „Biblioteka: darbai ir žmonės“ tampa laureatu.
Pradedama intensyvi Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fondų istorinių tyrinėjimų
rezultatų sklaida ir populiarinimas. Sukuriama internetinė svetainė http://knyga.kvb.lt/,
išleidžiamas S. Lūžio informacinis-edukacinis leidinys vaikams ir jaunimui „Knyga per
amžius: senosios knygos ekspozicija“ (Kaunas, 2006).
Tyrinėjant Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomus Mažosios Lietuvos spaudinius,
aptinkamas vienintelis 1876 m. „Evangeliškųjų kalendrų...“ egzempliorius, žinotas tik iš
V. Biržiškos įrašo Lietuvos nacionalinėje bibliografijoje. Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas išleidžia Senųjų ir retų spaudinių skyriaus specialistų parengtą katalogą
„XV–XVI amžių knygos Kauno bibliotekose = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex
bibliothecis Caunensibus“ (Vilnius, 2006).
Nuo gegužės mėn. Katalogavimo skyrius kartu su Lietuvos nacionaline Martyno
Mažvydo biblioteka bendraautorių teisėmis pradeda kurti įrašus LIBIS Autoritetinių
įrašų duomenų bazei.
Rudenį A. Samėnas, bibliotekai vadovavęs nuo 1989 m., LR kultūros ministrui įteikia
prašymą atleisti jį iš direktoriaus pareigų. Gruodžio 27 d. bibliotekos direktore tampa
Asta Naudžiūnienė, bibliotekoje dirbanti nuo 1992 m.
2007 m. bibliotekos steigėjos teisės iš Kultūros ministerijos perduodamos Kauno
apskrities viršininko administracijai.
Biblioteka pradeda kaupti ir saugoti Lietuvos privalomąjį spaudinių egzempliorių kaip
antrąjį Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (NPDAF) egzempliorių. Visi
nuo 2007 m. gaunami NPDAF spaudiniai yra bibliotekos nuosavybė, saugoma
Archyviniame fonde Pagrindinės saugyklos ir Periodikos skyriuose.

Pradedamas rengti elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“, kuris tampa
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK)
organizuojamo konkurso „Naujasis knygnešys 2007“ nugalėtoju.
Vyksta projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ ketvirtosios dalies
„Kaunas sovietmečiu“ renginiai. Išleidžiama R. Tamoliūnienės sudaryta knyga „Laisvės
proveržiai sovietiniame Kaune: nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto“ (Kaunas, 2007).
Biblioteka kviečiama dalyvauti tarptautiniame projekte „Ask Librarian Multilingual
Reference“, kurio tikslas – atsakyti į vartotojų užklausas jų gimtąja kalba. Užklausos
forma lietuvių kalba skelbiama Berlyno centrinės ir regioninės bibliotekos tinklalapyje
http://www.zlb.de/fragen_sie_uns. Gaunama pirmoji užklausa.
Parengiama kilnojamoji paroda „Asmenybė ir knyga“ ir jos elektroninė versija
http://www.kvb.lt/asmenybe.
Vyksta pirmasis nacionalinio projekto „Bibliotekos pažangai“ renginys – mokomasis
seminaras Vidurio Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams.
Vykdant tęstinį projektą „Į knygos ir vaiko šventę“, skirtą rašytojo H. K. Anderseno 200osiomis gimimo metinėms, išleidžiamas 2008-ųjų metų kalendorius su geriausiais
moksleivių konkurso „Iliustruoju H. K. Anderseno pasaką“ darbais.
2008 m. parengiama paraiška dalyvauti partnerio teisėmis nacionaliniame kultūros
paveldo skaitmeninimo projekte „Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimas ir
sklaida“.
Vyksta projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ penktosios dalies
„Kaunas Atgimimo laikotarpiu (1988–1991 m.)“ renginiai.
Parengiama kilnojamoji paroda „Lituanica: valios ir meilės skrydis“, skirta S. Dariaus ir S.
Girėno skrydžio per Atlantą 75-osioms metinėms, ir jos elektroninė versija. Parodos
rengėjos
N. Vaičiulienė ir L. Kukauskaitė apdovanojamos Kauno mero ir Karinių oro pajėgų vado
padėkos raštais.
Vykdomas projektas „Skaityk visur“ – šešių renginių netradicinėse erdvėse ciklas įvairaus
amžiaus skaitytojams, pristatantis siaubo, vaikų, istorinę, religinę literatūrą.
Vykdomas projektas „Nacionalinės premijos laureatų kūrybos sklaida“.
Išleidžiamos rodyklės: Ričardo Mikutavičiaus (1935-1998) bibliografinė rodyklė /
[sudarytojas Vytautas Motiejūnas; bibliografijos duomenys – Daiva Kubiliūtė (Kibildienė)]
(Kaunas, 2008); Robertas Keturakis: poetas, prozininkas, publicistas: bibliografijos
rodyklė (1951-2007) / Birutė Ambrazevičiūtė, Virginija Tamašauskienė (Kaunas,
2008).
Pradedama intensyviai rengtis Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo
(NPDAF) antrojo egzemplioriaus saugojimui. Per metus nurašoma rekordiškai daug – 75
261 fiz. vnt. dokumentų. Paruošiamas ilgalaikis vietos rezervas – 2 261 lentynų metras
124 tūkst. NPDAF spaudiniams laikyti.
Vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, įkuriamas modernus Mokymo centras su 10
stacionarių kompiuterizuotų mokymo vietų. Metų pabaigoje prasideda regiono bibliotekų
darbuotojų mokymai pagal projekto „Bibliotekos pažangai“ kursų programą.
Sukuriama Elektroninės informacijos ir mokymo centro (EIMC) grupė su trimis
padaliniais: Mokymo centru, Elektroninių paslaugų diegimo grupe ir Elektroninės
informacijos skaitykla.
Įsijungiama į danų bibliotekininkų inicijuotą NAPLE (National Authorities on public
Libraries in Europe) projektą – elektroninės duomenų bazės
http://www.librarybuildings.info, kurioje skelbiama informacija apie geriausius Europos
viešųjų bibliotekų pastatus, kūrimą. Lietuvoje šį projektą administruoja LR Kultūros
ministerija, už informaciją tinklalapyje atsakinga KAVB Elektroninės informacijos
skaitykla (EIS).
Vykdant projektą „Spaudos paveldas Kauno regiono atminties institucijose: išsaugojimo
ir sklaidos perspektyvos“, organizuojama mokslinė konferencija, išleidžiamas 2009-ųjų
metų kalendorius „Puošnieji XV–XIX a. knygų apdarai Kauno apskrities viešojoje
bibliotekoje“ (Kaunas, 2008).
2009 m. biblioteka dirba ekonominės krizės sąlygomis: nuo kovo mėn. 9 d., taupant
elektros energiją, lankytojų aptarnavimo laikas trumpinamas 1 val.; darbuotojai,
administracijai leidus, gali švaros dieną neatvykti į darbą, o sutaupytos lėšos skiriamos
skoloms sumokėti; mažėja etatų (nuo 240 iki 222); naujiems dokumentams įsigyti
skiriama tik 37% ankstesniųjų metų komplektavimo lėšų – 153 tūkst. Lt (2008 m. –
414 tūkst. Lt).
Pradedama įgyvendinti atviro fondo idėja. Organizuojamos teminės literatūros
abonementai-skaityklos su atvirais fondais; Bendrasis abonementas pertvarkomas į
Grožinės literatūros abonementą.
Kovo 5 d. pasirašoma sutartis su Goethe`s institutu (Vilnius). Pagal ją biblioteka perima
J. Bobrowskio vokiškų leidinių skaityklos dokumentus. Skaitykla sujungiama su
Šveicariškų leidinių skaitykla ir organizuojama atviro fondo Vokiškų ir šveicariškų leidinių
biblioteka.
Įsibėgėja projektas „Bibliotekos pažangai“: Mokymo centre pagal 5 programas mokosi 21
mūsų bibliotekos ir 217 Kauno apskrities viešųjų bibliotekų darbuotojų; parengiama
mokymo programa gyventojams „Išmokime dirbti kompiuteriu. Interneto kelrodis“, pagal
kurią kompiuterinio raštingumo mokoma 40 žmonių.
Gegužės mėn. pradeda veikti viešosios interneto prieigos taškai (VIPT): 6
kompiuterizuotos vietos K. Donelaičio g. 8 (su specialia įranga silpnaregiams ir
neregiams), 4 kompiuterizuotos vietos Radastų g. 2.
Vyksta projekto „Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“ baigiamosios
dalies renginiai. Išleidžiamas R. Tamoliūnienės sudarytas reprezentacinis-informacinis
leidinys „Kauno savasties ženklai“ (Kaunas, 2009). Vykdant projektą „Knyga nužengia
nuo lentynos“, Senųjų spaudinių ekspozicijos salėje rodomas VšĮ teatro „Mens Publica“
spektaklis „Apakimas“ – E. Canetti romano teatrinė interpretacija.
Baigiamas rengti elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“.
Jame skelbiama 341 biograma.
Plečiamas elektroninių paslaugų repertuaras: paslauga „Klausk bibliotekininko“ teikiama
el. paštu, telefonu ir tiesioginių pokalbių programa „Skype“; sukuriamas bibliotekos
tinklaraštis „Būkime įdomūs sau ir kitiems!“.
Bendradarbiaujama kuriant tarptautinę duomenų bazę ISTC (Incunabula Short Title
Catalogue), kurioje registruojami Europos, taip pat ir Kauno, bibliotekose saugomi
inkunabulai http://istc.bl.uk/search/index.htlm. Įsijungiama į Grundtvig mokymosi visą
gyvenimą tarptautinio projekto „ReBeL: Reading Between the Lines“ („Skaitymas tarp
eilučių“) veiklą. Dalyvaujama pirmame partnerių susitikime Maltoje. Metų pabaigoje
suburiama tikslinė projekto dalyvių – skaitytojų senjorų – grupė.
2010 m. bibliotekai skiriama tik 59 tūkst. Lt komplektavimo lėšų – 2,5 karto mažiau nei
praėjusiais metais.
Susiburia Skaitytojų klubas; vyksta susitikimai su literatūros kritikais ir vertėjais.
Balandžio mėn. pradeda veikti knygų grąžinimo langelis.
Liepos 1 d., panaikinus apskričių viršininkų administracijas, bibliotekos steigėjos teisės
grąžinamos Kultūros ministerijai.

