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LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA
DR. VINCO KUDIRKOS 150 METŲ JUBILIEJŲ PAMINĖJO PARODA
THE LITHUANIAN LIBRARY OF MEDICINE CELEBRATES THE 150TH ANNIVERSARY
OF MD VINCAS KUDIRKA BY EXHIBITION
Janina Valančiūtė
2008 m. įvairiais gražiais renginiais, parodomis paminėjo visuomenės veikėjo, rašytojo, daktaro Vinco Kudirkos
150-ąsias gimimo metines.
Lietuvos medicinos biblioteka šiai gražiai datai paminėti surengė parodą, kurios tikslas – pateikti kuo daugiau žinių
apie dr. Vinco Kudirkos darbus medicinos srityje. Parodos lankytojai gali susipažinti su kritiniais straipsniais apie to meto
gydytojus, vadinamuosius aptiekininkus ir šundaktarius. Eksponuojami dr. V. Kudirkos straipsniai apie kavą, arbatą,
tabaką, alkoholį ir alkoholizmą, publikuoti laikraštyje „Varpas“.
Dr. Vinco Kudirkos žodžiai apie gydytojo moralumą, jo pasirengimą tarnauti žmogui ir visuomenei tebėra aktualūs ir
svarbūs. Daktaras sakė: „Gydytojas privalo būti sąžiningas, neapgavikas ir neišnaudotojas, korektingas kolega, gerai ginkluotas medicinos mokslu, neužsisklendęs vienoje siauroje gydytojo specialybėje, bet pakankamai išsimokslinęs ir kitose
mokslo šakose, karštas tėvynės mylėtojas, uolus liaudies švietėjas ir tautinės sąmonės tautoje žadintojas“.
Parodoje eksponuojama Anelės Butkuvienės knyga „Garsios Lietuvos moterys“. Joje pasakojama apie dvi iškilias V.
Kudirkos sutiktas moteris - Ameliją Artichovič ir Valeriją Kraševskienę.
„Tebūnie palaimintos tos moterys, kurių meilė nušvietė mūsų tautos didvyrių gyvenimo kelius, padėjo jiems kilniuose
darbuose! Tebūnie palaimintos! Ir jų vardai tebūnie neužmiršti!” – šiuos žodžius joms skyrė dr. V. Kudirka.
Greta dr. V. Kudirkos raštų ir publikacijų eksponuojamas dr. Jono Staugaičio pranešimas, skaitytas posėdyje V. Kudirkos atminimui pagerbti ir išleistas atskira knygele „Dr. V. Kudirka kaipo gydytojas“. Čia taip pat galima pamatyti Juliaus
Būtėno knygą „Vincas Kudirka“ ir straipsnį „Koks Vincas Kudirka buvo gydytojas“.
Nemažai vietos parodoje skirta svarbiausiems Vinco Kudirkos darbams – laikraščiui „Varpas“ ir „Tautiškai giesmei“ –
Lietuvos himnui.
Parodos lankytojai pamatys pirmąjį „Tautiškos giesmės“ leidimą, gausybę nuotraukų ir atvirukų, iliustruojančių dr. V.
Kudirkos gyvenimą ir tą laikotarpį.
Parodą parengė LMB Informacijos skyriaus darbuotojos.
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