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VIRTUALI PARODA 
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SKIRTA 

VINCO RUZGO 130 – ŲJŲ GIMIMO METINIŲ 

SUKAKČIAI PAMINĖTI



Vincas Ruzgas (1890–1972)



Vincas Ruzgas – pedagogas, 

muziejininkas, bibliotekininkas, visuomenininkas, 

gamtos pažinimo vadovėlių autorius.

V. Ruzgas gimė 1890 m. sausio 24 d. 

Plepesiškių kaime, Utenos apskrityje. Sulaukęs 10 

metų, pradėjo lankyti J. Braukylos daraktorinę 

mokyklą, po trejų metų įstojo į Užpalių pradinę 

mokyklą. 1908 m. V. Ruzgas paliko gimtinę ir išvyko 

į Peterburgą, kur mokėsi ir dirbo. 1916 m. išlaikė 

visus reikiamus egzaminus ir gavo pradinės 

mokyklos mokytojo teises. 1917–1918 m. įstojo į 

Gerceno pedagoginį institutą ir baigė tris kursus. 



A. Gerceno pedagoginio instituto studentai ir dėstytojai. Antroje 

eilėje centre stovi V. Ruzgas. Peterburgas. Apie 1918–1920 m.



Vincas Ruzgas 



1921 m. V. Ruzgas grįžo į Lietuvą. Netrukus 

įstojo į Lietuvos mokytojų profesinę sąjungą (LMPS), 

tais pačiais metais buvo paskirtas dirbti į privačią 

Šaulių sąjungos mokyklą. 1922 m. paskirtas 

Pedagoginio muziejaus direktoriumi, o 1925 m. ir dr. 

Vinco Kudirkos vardo bibliotekos-skaityklos 

direktoriumi. Nuo 1944 m. V. Ruzgas dirbo Kauno 

miesto liaudies švietimo skyriaus vedėju, 1958–1972 

m. – Respublikinio pedagoginio muziejaus 

direktoriumi. Kauno mokytojų seminarijos 

neakivaizdinio skyriaus studentams skaitė paskaitas.



Vincas Ruzgas su žmona Anele Žalyte Ruzgiene.

Peterburgas, 1917 m.



Vincas Ruzgas su žmona Anele

Žalyte Ruzgiene užaugino tris vaikus: 

sūnų Algirdą, dukras Aliodiją ir Dalią. 

Dukros gyveno ir dirbo Lietuvoje, o 

sūnus po Antrojo pasaulinio karo 

pasitraukė į Vakarus.











V. Ruzgas buvo V. Kudirkos bibliotekininkų, 

Kauno kraštotyros draugijos, „Lietuvos vaiko“, 

Lietuvos kultūros, Lietuvos mokytojų profesinės 

sąjungos, Pabaltijo mokytojų profesinės sąjungos ir 

kitų organizacijų narys, neretai steigėjas ar vadovas 

(profsąjungų), mokytojų pedagoginių kursų 

organizatorius, straipsnių spaudoje autorius. 

Daug dėmesio V. Ruzgas skyrė Lietuvos 

mokytojų profesinės sąjungos veiklai. Nuo 1922 m. 

jis nuolat buvo renkamas į LMPS valdybą. 1936–1940 

m. V. Ruzgas buvo LMPS pirmininkas. Redagavo 

pedagoginės krypties žurnalą „Naujoji mokykla“. 

Dalyvavo „Spaudos fondo“ veikloje.



Draugijų, kurių narys buvo V. Ruzgas, nario mokesčio kvitai



Petrapilio lietuvių dramos ir muzikos kuopos nario bilietas. 

Apie 1915 m.



Vinco Ruzgo medžiaginis raištis, segamas ant rankos. Peterburgas. 1915 m.

( Vincas Ruzgas buvo labdaros organizacijos Lietuvių draugijos 

nukentėjusiems dėl karo šelpti narys, veikusios 1914–1918 m.)





Mokytojų ir mokinių darbų paroda. Pirmas iš dešinės sėdi V. Ruzgas, 

pirmas iš kairės – LR švietimo ministerijos pradinio mokslo 

departamento direktorius J. Vokietaitis





Kvietimas į Pedagoginio muziejaus atidarymo iškilmes 1922 m.



Pedagoginio muziejaus iškaba ant durų



Mokytojų ir mokinių darbų paroda.

Parodos organizatorius V. Ruzgas (dešinėje)

ir mokytojas V. Palukaitis



V. Ruzgas Pedagoginio muziejaus gamtos ekspozicijoje



Doc. Marijos Rudzinskaitės Arcimavičienės laiškas V. Ruzgui 1940 m. 

Laiške autorė kreipėsi į V. Ruzgą, prašydama muziejuje skirti kambarį senovės 

Egipto eksponatams (1937–1940 m. muziejuje veikė Egiptologijos skyrius)



V. Ruzgas Kauno Vinco Kudirkos bibliotekos skaitykloje 

„Spaudos savaitei“ skirtoje parodoje. 

Foto –Ekonominės karių bendrovės fotoateljė. 1926 m.



Dokumentas, kuriuo pažymima, kad V. Ruzgas užima 

Pedagoginio muziejaus ir centrinės mokytojų skaityklos 

vedėjo pareigas. Kaunas, 1924 m.



V. Ruzgo darbo kambarys. Apie 1939 m.



V. Ruzgas kambaryje prie darbo stalo



1 pėst. DLK Gedimino pulko 1 kulkosv. kuopos vyr. leit. Edmundo 

Narockio laiškas V. Ruzgui, kuriame autorius rašo, kad jam yra 

patikėta išmokyti kuopos narius rašyti ir skaityti. Edmundas prašo 

V. Ruzgo pedagoginės metodinės medžiagos. Kaunas, 1922 m.



Antano Vokietaičio laiškas. Kaunas, 1937 m.



V. Ruzgas darbo kambaryje



V. Ruzgas savo gyvenimą paskyrė mokytojų ir mokinių

reikalams, parašė daug vadovėlių, įvairių straipsnių, recenzijų

gamtos mokslų, pedagogikos klausimais. Paminėtinos šios

knygos: „Bibliotekoms vadovėlis“ (1937), „Gamtos metodikos

pagrindai“ (1930), „Gamtos vadovėlis“ (1938), „Kartono ir

knygrišyklos darbų vadovėlis“ (1926), „Kraštotyra ir mokykla“

(1934), „Medžio ir metalo darbai“ (1930), „Mokomosios

ekskursijos“ (1927), „Švietimo darbas ir mokytojai Lietuvoje

1918–1928 m.“ (1928), „Tėvynės pažinimo vadovėlis“ (1939),

„Vaikų auklėjimas“ (1935), „Mokytojų kalendorius“

(1928/1929, 1931/1932) ir dar daug kitų.

Kai kuriuos straipsnius V. Ruzgas pasirašinėjo Alaušo

(tėviškės ežero) slapyvardžiu.



Keletas V. Ruzgo knygų



Mokytojų kalendorius. 1929–1930 ir 1931–1932 m.

Spaudos fondo leidiniai



V. Ruzgo lietuvių kalbos užrašai



V. Ruzgas Pedagoginiame muziejuje



Pedagoginis muziejus Laisvės al. 12



Pedagoginio muziejaus veiklos penkmečio minėjimas. 1927 m.



Lietuvos universiteto rektoriaus Mykolo Romerio laiškas-sveikinimas 

Pedagoginio muziejaus  5-erių metų veiklos sukakties proga. 1927 m.



M. K. Čiurlionio galerijos direktoriaus Pauliaus Galaunės 

telegrama-sveikinimas Pedagoginio muziejaus 5-erių metų veiklos 

sukakties proga. 1927 m.



Pedagoginiai darbo kursai Šiauliuose, 

Pirmoje eilėje iš kairės šeštas sėdi Vincas Ruzgas, ketvirtas – Peliksas 

Bugailiškis, septintas –Antanas Vokietaitis. 

Foto – Chaimas Zaksas, 1926 m. 



Bibliotekininkų kursų klausytojai ir lektoriai Vinco Kudirkos 

bibliotekoje. Antroje eilėje pirmas iš dešinės sėdi V. Ruzgas. 

Foto – M. Smečekauskas, 1938 m.



Čekoslovakų vaikų literatūros paroda. Kaunas, 1933 m.



Čekoslovakijos konsulo padėka. 1930 m.



Pabaltijo valstybių mokytojų kongresas. 1931 m.



Už nuopelnus Lietuvai Vincas Ruzgas 

1935 m. vasario 16 d. buvo apdovanotas Didžiojo 

Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino trečiojo 

laipsnio medaliu, o 1934 m. už ypatingus 

nuopelnus ugniagesybai apdovanotas Lietuvos 

ugniagesių sąjungos garbės ženklu.



Vinco Ruzgo apdovanojimas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 

ordino trečiojo laipsnio medaliu. Kaunas, 1935 m. vasario 16 d.



Lietuvos ugniagesių sąjungos apdovanojimo raštas. 1934 m.



Pabaltijo valstybių socialinės globos konferencijos dalyviai. 

Ryga, 1935 m.



Keletas V. Ruzgui adresuotų pakvietimų į renginius



V. Ruzgo medžiaginė rankinė. Peterburgas. Apie 1915–1921 m.



Vincas Ruzgas muziejuje



Vinco Ruzgo antkapis Petrašiūnų kapinėse



Vartant Vinco Ruzgo atsiminimų rankraščius ir kitus to

meto dokumentus, stebina didžiulis paties V. Ruzgo ir su juo

dirbusių žmonių pasišventimas kultūriniam ir pedagoginiam

darbui.

Manau, kad tik kruopsčiu ir reikalingu Lietuvai darbu,

neišsenkančiomis idėjomis ir būdamas nepaprastos

tolerancijos žmogus, Vincas Ruzgas pats sau sukūrė atminties

paminklą.

Esame įsitikinę ir kaskart pakartojame, kad tik

gerbdami savo tautos istorinę atmintį – žmonių, dirbusių ir

daug nuveikusių lietuvių tautinės kultūros ir švietimo srityje –

kuriame ateitį....

Muziejininkė Jūratė Jagminienė



Virtualią parodą parengė 

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus

muziejininkė Jūratė Jagminienė

ir rinkinių saugotoja Vilma Valiukonienė

Kaunas, 2020 m.
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