
Gydytojas, bibliografas, humanistas 

Vladas Šimkūnas 

1917 - 2017 



1935 m. Salų žemės ūkio mokyklos mokiniai zarasiečiai:  

sėdi iš kairės: Vladas Šimkūnas, Vaclovas Bieliauskas,  

stovi: Alfonsas Šileikis 



Lietuvos kariūnas 

1937-1940 

 



 

„Aš gi nors Liudo Vasario pėdas trumpai myniau, 

neįgyvendinau savo jaunuoliškų svajonių, netapau nei 

kunigu, nei vienuoliu, bet Putinui už anų metų svajas 

lieku dėkingas ir pradėjęs septintą dešimtmetį. Tapau 

psichiatru – psichoterapeutu ir galbūt sielovadoje atnešu 

naudos žmonėms ne mažiau, negu tų laikų mano idealas 

„Šlavantų tėvelis“.    V.Šimkūnas 



„Vladas sakė, jo svajonė – turėti nors mažą, tik baltą ir šviesią 

savo ligoninę. Ir ant kalno, ir kad saulės daug būtų“ 

    Valentina Dešrytė 



Prie barako 

Rusijos Šiaurė - Abezė, Komija 



Lietuviškas medicinos personalas Centrinėje [Abezės] ligoninėje. 1956 m.  

Pirmoje eilėje iš kairės : kunigas Žvinys, Vl. Šimkūnas, Venslovas.  

Antroje eilėje iš kairės : Pučinskas, Jonaitis, Barkauskas, Šmigelskas, Valiūnas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Levas Karsavinas 

1882 – 1952  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Antanas Žvironas 

1899 - 1954 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abezės lagerio kalinių kapinėse, 1955 m. 



Abezė – namo, namo ... 1956 m. liepos mėn.  



Respublikinės mokslinės medicinos bibliotekos Bibliografijos skyrius :  

iš kairės : Vladas Šimkūnas (skyriaus vedėjas), Ona Vaišvilaitė-Poškienė,  

Teresė Dragūnienė, Romanas Drąsutis, Gražina Miškinienė, Nijolė Vėgėlytė,   

   1961 m.  





Vlado Šimkūno straipsniai žinynui 

 „Lietuvos medicinos ir farmacijos mokslo daktarai ir kandidatai“ 
(1918-1962) 

Rankraštis saugomas Lietuvos medicinos bibliotekoje 

 



„Respublikinė mokslinė medicinos biblioteka 

pastaraisiais metais suaktyvino bibliografinį darbą. 

1959 m. išleista „Lietuviškoji medicininė 

bibliografija“, apimanti 1940-1957 m. Dabar 

ruošiama spaudai antroji dalis, apimanti 1958-1960 

m. 1960 m. išleista bibliografinė rodyklė 

„Komplikacijos gydant antibiotikais“, į kurią įtraukta 

1948-1958 m. tėvyninė ir užsienio literatūra. Ši 

rodyklė turi plačią paklausą ne tik mūsų šalyje, bet ir 

užsienyje. Ruošiamas spaudai didelis bibliografinis 

leidinys apie 1918-1962 m. Lietuvos medicinos ir 

farmacijos mokslų daktarus ir kandidatus“. 

 

V.Šimkūnas. Bibliotekų darbas. 1961, Nr.9, p.13-14 

 

 



„ ... Jei mudu liksime gyvi ir būsime kartu – tai pas mus taip pat bus sava 
didelė biblioteka. Visą mūsų turtą sudarys knygos, laboratorija ir mudviejų 
bičiulystė ...“  



Leontinos ir Vlado Šimkūnų kapas Vilniuje,  

Viršuliškių kapinėse.  
Skulptorius A. Kmieliauskas  




