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Teminių aplankų, saugomų KAVB Kaunistikos skaitykloje, sąrašas 

1. Kauno savivaldybė. Rinkimai. Visuomeninės organizacijos. Bendrovės, įmonės 

2. Kauno kapinės 

3. Lietuva yra ir bus! : 1991 m. sausio 13-oji : (Mes ir apie mus) 

4. Jonas Puzinas. Iš Kauno bažnyčių istorijos. Senosios Kauno privilegijos. Iš mūsų savivaldybės 

praeities 

5. Senoji Kauno istorija iki 1919 m. 

6. Kauno vardo kilmė. Legendos ir padavimai apie Kauną 

7. Kauno miesto istorija: tarpukaris (1918–1940 m.) 

8. Kauno istorija 1940–1989 m. ir 1990–... 

9. Urbanistika. Architektūra. Architektūros paveldas ; Aikštės, parkai; Mažoji architektūra; 

Šiuolaikinė architektūra; Medinė architektūra; Žydų bendruomenės pastatai; Pramoninė 

architektūra; Tarpukario (1918–1940 m.) architektūra; Gubernijos laikotarpio (1843–1915 m.) 

architektūra; Architektūra nuo seniausių laikų iki 19 a. vid.; Architektai 

10. Lankytinos vietos Kaune: Rotušė, bažnyčios, muziejai, parkai, keltuvai (funikulieriai), 

turgavietės, laiptai, restoranai ir kavinės, kt. objektai. 

11. Kultūra. Menas. Teatras 

12. Istorijos ir kultūros paminklai, jų apsauga. Gamtos paminklai 

13. Tautinės mažumos Kaune: prancūzų, vokiečių, rusų, žydų ir kt. tautybių žmonių gyvenimas 

ir likimai 

14. Religija, religinės bendruomenės 

15. Personalijos (Kazys ir Mykolas Sleževičiai, Aleksandras Stulginskis; Bronius Šaliamoras, 

Jonas Vileišis (portretai, šaržai, grupinės nuotraukos, faksimilė) ir kt.) 

16. Kauno gatvės 

17. Kauno dvarai ir dvareliai 

18. Literatūra, rašytojai 

19. Literatūros sąrašai apie Kauną ir kauniečius 

20. Įvairūs straipsniai apie Kauno tapatumą. Žymių kauniečių mintys 

21. Švietėjiškas projektas „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“ 

22. J. Lukšės parengti plakatai 

23. AB „Volfas Engelman“ inicijuotas projektas „Kauno rinktiniai“ 

24. Miestas ir jo apylinkės („Vadovas po Lietuvą“. – Kaunas, 1938) 

25. Kauno mikrorajonai 

26. „Pasivaikščiojimai po Kauną“ / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė: 1995–2001 m. straipsnių iškarpos 

ir kopijos iš dienraščio „Kauno diena“ 

27. 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktas ir signatarai / sudarė Aldona 

Jankauskienė. – Kaunas, 2011. – [81] lap. – Mašin., susegtas. 

28. Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos metraštis / medžiagą surinko Aldona Jankauskienė. 

– Kaunas, 2008. – [18] lap. – Mašin., susegtas. 
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29. Kauno pastatų istorijos 

30. Kauno rajonas 

31. Kauno apskritis / regionas 

32. Dienraščio „Kauno diena“ 2003–2004 m. skelbto fotokonkurso „Retro Kaunas“ spaudos iškarpos 

[Kauno ir kauniečių nuotraukos iki 20 a. 6 deš.] 

33. Dienraščio „Kauno diena“ 2005 m. skelbto fotokonkurso „15 vilties metų“ spaudos iškarpos 

[nuotraukose užfiksuotos Kauno gyvenimo akimirkos 1990–2005 m.] 

34. Laikraščio „15 min“ rubrikos „Senas Kaunas – Naujas Kaunas“ spaudos iškarpos 

(2006–2007 m.) [sugretinti praeities ir dabartiniai Kauno vaizdai] 

35. Kamanės tekstai (http://www.kamane.lt/Kamanes tekstai) : straipsnių rinkinys / 

Marius Vyšniauskas. – Kaunas, 2013–2015. – [70] lap. – Mašin., susegtas. 

36. Kaunas atvirukuose ir fotografijose 

http://www.kamane.lt/Kamanes

