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aSTRAIPSNIAI PERIODINIUOSE  
LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

Baronienė D. Vietoj kultūros centrų – išgaravę milijonai: 
[apie neįgyvendintus planus Lietuvos vardo tūkstantmečio pa-
minėjimui sukurti penkis regioninius kultūros centrus svarsto 
Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys] // 
Lietuvos žinos. – 2007, geg. 31.

Inytė V., Stankevičienė K., Petkūnas K. Tarptautinė mu-
ziejų naktis sugrąžino viduramžių papročius: [apie daugelį 
šalies muziejų įtraukusį tarptautinį projektą „Europos muziejų 
naktis 2007“] // Lietuvos rytas. – 2007, geg. 21.

Jablonskienė A. Ateikite, dalyvaukite ir patirkite džiaugsmo: 
[apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyksiančią Vokietijos 
Federacinės respublikos istorijos rūmų parodą „Visi svetimša-
liai – beveik visur“] // Respublika. – 2007, geg. 22.

Januševičius A. Ministrui arčiau savas džiazas negu 
provincijos kultūra: [„Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos 
nuomonė apie kultūros finansavimo prioritetus] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, birž. 8.

Klusas M. Egzotiškas muziejus pakibo ant plauko: [apie 
stringančias Rytų Azijos meno muziejaus statybas] // Lietuvos 
žinios. – 2007, birž. 28.

Milinis M. „Keturis vėjus“ kurs kalviai: [apie Tarptautinę 
muziejų dieną Klaipėdoje organizuojamą trijų dienų renginį „Mu-
ziejų naktis“] // Lietuvos žinos. – 2007, geg. 17.

Venckutė J. Muziejuje draudimai meno kūrinių negel-
bėja: [apie tikrąsias draudimo fotografuoti muziejines vertybes 
priežastis] // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 28.

Žoromskienė K. Vietoj K. L. Žoromskio muziejaus dygsta 
daugiabutis: [apie vietoj muziejaus statomą daugiabutį, sunio-
kosiantį dar vieną Vilniaus kultūrinę erdvę] // Lietuvos žinos. – 
2007, geg. 28.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Adamonytė G. Atnaujintoje parodoje – miesto bažnyčiose 

saugoti turtai: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidarytą 
atnaujintą bažnytinio paveldo parodą] // Lietuvos rytas. – 2007, 
geg. 24.

Apgriuvusioje bažnyčioje vėl skambėjo giesmės: [mi-
nimas Prano Domšaičio galerijos šviečiamojo kultūros paveldo 
projekto „Žmonės ir likimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai“ renginys 
Plaškiuose] // Pamarys. – 2007, birž. 12.

Apie muziką, laiką ir dailės pagrindus: [apie D. Kšanie-
nės knygos pristatymą Prano Domšaičio galerijoje] // Klaipė-
da. – 2007, geg. 25

Armonaitė L. Naujas Palangos istorijos puslapis: [apie 
LDM Palangos gintaro muziejuje veiksiančią parodą „Tiškevičių 
rūmų Palangoje statybos projektas. Vokiečių architekto Franzo 
Heinricho Schwechteno (1841–1924) archyvas“] // Lietuvos ži-
nios. – 2007, geg. 24.

Bialopetravičienė L. Vytauto Kazimiero Jonyno kūrybos 
paroda: [apie LDM Radvilų rūmuose veikiančią dailininko V. K. 
Jonyno šimtosioms gimimo metinėms skirtą parodą „Pasaulio 
meno kryžkelėse“] // Literatūra ir menas. – 2007, geg. 11.
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Bielskis S., Toleikienė K. Plaškiečiai suvažiavo į gimtinę: 
[minimas Prano Domšaičio galerijos šviečiamojo kultūros pavel-
do projekto „Žmonės ir likimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai“ rengi-
nys Plaškiuose] // Šilokarčema. – 2007, birž. 12.

Bortelienė V. Spalvotas pajūris subūrė dailininkus: [apie 
LDM Prano Domšaičio galerijoje veiksiančią tarptautinę parodą 
„Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos prie jūros: Domburgas, 
Nida, Arenshopas“] // Lietuvos žinos. – 2007, geg. 5.

Bortelienė V. Spalvotas pajūris subūrė dailininkus: [apie 
tarptautinę kilnojamąją parodą „Spalvos ir saulė! Dailininkų ko-
lonijos: Domburgas, Nida, Arenshopas“ Prano Domšaičio gale-
rijoje] // Lietuvos žinios. – 2007, geg. 5.

Budrys R. Juodkrantėje atkuriamas miniatiūrų muziejus: 
[apie LDM pastangomis atgaivinamą Juodkrantės miniatiūrų mu-
ziejų] // Literatūra ir menas. – 2007, birž. 15.

Jokubavičienė K. Kaligrafijos pavasaris: [apie kaligrafijos 
situaciją Lietuvoje ir kaligrafijos ir tipografikos parodą „Savos rai-
dės“ Prano Domšaičio galerijoje] // Literatūra ir menas. – 2007, 
bal. 27.

Jokubavičienė K. Pirmą kartą Lietuvoje: [apie tarptau-
tinę kilnojamąją parodą „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos: 
Domburgas, Nida, Arenshopas“ Prano Domšaičio galerijoje] // 
Literatūra ir menas. – 2007, bal. 27.

Jokubavičienė K. Pirmą kartą Klaipėdoje – nematyti dai-
lininkų kolonijų kūriniai: [apie tarptautinę kilnojamąją parodą 
„Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos: Domburgas, Nida, Arens-
hopas“ Prano Domšaičio galerijoje] // Klaipėda. – 2007, bal. 25.

Jokubavičienė K. Pirmą kartą Lietuvoje: [apie LDM Prano 
Domšaičio galerijoje gegės mėnesį veiksiančią tarptautinę paro-
dą „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos prie jūros: Domburgas, 
Nida, Arenshopas“] // Literatūra ir menas. – 2007, bal. 27.

Jokubavičienė K. Prano Domšaičio kūrinių sugrįžimas 
namo: [apie naujai gautus Prano Domšaičio kūrinius] // Verslo 
žinios. – 2007, geg. 4.

Jonušaitė A. Muziejus savaitgaliais atveria duris šei-
moms: [apie LDM Takomosios dailės muziejuje vykstančius 
šeštadienius edukacinius užsiėmimus šeimoms] // Lietuvos ry-
tas. – 2007, geg. 15, priedas „Sostinė“.

Kripaitė A. Pramogos liesis lyg iš gausybės rago: [apie 
tarptautinės muziejų nakties renginius Prano Domšaičio galerijoje 
ir kituose Klaipėdos muziejuose] // 15 min. Klaipėda. – 2007, 
geg 17.

Liauškienė B. Metaforiškas A. Kubino vaizdinių pasaulis: 
[apie LDM Vilniaus paveikslų galerijoje atidarytą iš Linco Aukštu-
tinės Austrijos žemės atvežtą garsaus dailininko Alfredo Kubino 
darbų parodą] // Lietuvos žinos. – 2007, birž. 26.

Mažeikienė I. Vilniuje – garsiausio Linco dailininko paroda: 
[apie dailininko Alfredo Kubino parodą LDM Vilniaus paveikslų 
galerijoje] // Literatūra ir menas. – 2007, birž. 8.

Mažosios Lietuvos kūrėjų pėdomis: [apie Prano Domšai-
čio galerijos šviečiamąjį kultūros paveldo projektą „Žmonės ir li-
kimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai“] // Klaipėda. – 2007, geg. 30.
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a Menininkės prisimena Mažosios Lietuvos užmirštuo-

sius: [apie Prano Domšaičio galerijos šviečiamąjį kultūros pa-
veldo projektą „Žmonės ir likimai. Mažosios Lietuvos kūrėjai“] // 
Vakarų ekspresas. – 2007, geg. 25.

Mikeliūnaitė J. Ligoninės koridorius nuspalvino peizažų 
paroda: [apie Vilniaus universiteto onkologijos instituto ligoniams 
iš Lietuvos dailės muziejaus fondų surengtą parodą „Lietuvos 
peizažai“] // Respublika. – 2007, birž. 9.

Mikučionytė R. Jubiliejinė paroda – iš septynių dėžių 
kūrybinio palikimo: [apie LDM Radvilų rūmuose atidarytą išei-
vijos dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno darbų parodą „Pasau-
lio meno kryžkelėse“] // Lietuvos rytas. – 2007, bal. 3, priedas 
„Mūzų malūnas“.

Mikučionytė R. Kūrėjas mėgo miestelių ir kaimų savitu-
mą: [apie JAV Lietuvių fondo Lietuvos dailės muziejui padova-
notą dailininko Mstislavo Dobužinskio piešinių kolekciją „Senoji 
Lietuva“] // Lietuvos rytas. – 2007, bal. 24, priedas „Mūzų ma-
lūnas“.

Narbutaitė L. Fotografijų parodoje – armėnų tautos isto-
rija: [apie parodą „Armėnų genocidas. 1915 metai“ Prano Dom-
šaičio galerijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, bal. 24.

Petkutė E. Dailininkų kolonijas suvienijo jūra: [apie tarp-
tautinę kilnojamąją parodą „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos: 
Domburgas, Nida, Arenshopas“ Prano Domšaičio galerijoje] // 
Klaipėda. – 2007, geg. 4.

Petronytė J. Ilgasis savaitgalis Klaipėdos muziejuose: 
[apie tarptautinės muziejų nakties renginius] // Vakarų ekspre-
sas. – 2007, geg. 17.

Remeika A. Į muziejus – sutemus: [apie tarptautinės mu-
ziejų nakties renginius Prano Domšaičio galerijoje ir kituose Klai-
pėdos muziejuose] // Klaipėda. – 2007, geg. 17.

Spalvinga ir saulėta paroda: [apie tarptautinę kilnojamąją 
parodą „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolonijos: Domburgas, Nida, 
Arenshopas“ Prano Domšaičio galerijoje] // 15 min. Klaipėda. – 
2007, geg. 3.

Stankevičienė A. Valdovų rūmai pasipildė naujomis ver-
tybėmis: [apie iš įvairių Europos šalių atsigabentą jau trečiąją 
vertybių partiją, skirtą papuošti atkuriamų Valdovų rūmų interje-
rą] // Lietuvos žinos. – 2007, geg. 19.

Titas T. Palangoje – rastų Berlyne Tiškevičių rūmų pro-
jektų paroda: [apie LDM Palangos gintaro muziejuje eksponuo-
jamus Prūsijos valstybės kultūros paveldo slaptajame archyve 
saugomus grafų Tiškevičių vasaros rezidencijos brėžinius ir pie-
šinius] // Literatūra ir menas. – 2007, geg. 25.

Valadka S. Pripažintas menininkas nepamiršta dovanų 
gimtinei: [apie Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje 
atidarytą Paryžiuje gyvenančio lietuvių menininko Adomo Stanis-
lovo Raudžio-Samogits darbų parodą] // Lietuvos žinos. – 2007, 
geg. 21.

Vitkauskaitė V. Istorikai jau žino, kur stovės kiekvienas 
Valdovų rūmų baldas: [apie Lietuvos dailės muziejaus specialis-
tų Valdovų rūmams perkamus baldus] // Lietuvos rytas. – 2007, 
geg. 30, priedas „Sostinė“.

Vitkauskaitė V. Keliaujančioje parodoje – ir poros tūks-
tančių metų vaza: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje ati-
darytą emigracijos Europoje temai skirtą parodą „Visi svetimša-
liai – beveik visur“] // Lietuvos rytas. – 2007, geg. 17.
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Zailickaitė D. Lietuviai vėl kausis Žalgirio mūšyje: [apie 
Trakų pusiasalio pilyje vyksiančią Žalgirio mūšio inscenizaciją] // 
Respublika. – 2007, birž. 15.

Ziabkus A. Tiškevičių rūmų Palangoje eskizą piešė gar-
sus vokietis: [apie neseniai rastą Palangos Tiškevičių rūmų, ku-
riame įsikūręs LDM priklausantis Gintaro muziejus, garsaus vo-
kiečių architekto kurtą eskizą] // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 6.

Žiemytė I. „Spalvos ir saulė“, arba Dailininkų kolonijų 
kūryba: [apie tarptautinę kilnojamąją parodą „Spalvos ir sau-
lė! Dailininkų kolonijos: Domburgas, Nida, Arenshopas“ Prano 
Domšaičio galerijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, geg. 18.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
Aksomaitis S. Vasarą Šiaulius užlies muzika: [apie prasi-

dedantį tarptautinį Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį] // Respu-
blika. – 2007, birž. 1.

Armalė A. Modernios technologijos – kelionė laiku: [apie 
Trakų istorijos muziejuje įrengtus informacinius terminalus] // 
Lietuvos žinios. – 2007, geg. 25.

Baliutavičius V. Kaip papuošti namus per Velykas?: 
[pokalbis su „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja 
R. Stankuviene apie šv. Velykas] // Šiaulių naujienos. – 2007, bal. 3.

Čuta R. Šventės žiūrovų skaičių lems ir orai: [apie Trakų 
pusiasalio pilyje vyksiančią Viduramžių šventę] // Galvė. – 2007, 
birž. 8.

Čuta R. Viduramžių šventė siautė net per lietų ir žaibus: 
[apie Viduramžių šventę Trakų pusiasalio pilyje] // Galvė, priedas 
„Trakai ir pasaulio paveldas“. – 2007, birž. 22.

Deikus M. Direktorius ima ,,valkataujantį“ kaminą: [apie 
galimybę ,,Aušros“ muziejui perimti Ch. Frenkelio fabriko kami-
ną] // Šiaulių naujienos. – 2007, birž. 27.

Eksponuojami išeivijos fotografų darbai: [apie „Aušros“ 
muziejaus parodą Kuršėnuose, Šiaulių rajono kultūros centre] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, bal. 12.

Gyventi mokomės žaisdami: [apie lėlių parodą „Aušros“ 
muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2007, geg. 4.

Grinevičius S. Festivalį pagerbė pasaulinio garso žvaigž-
dė: [apie pirmąjį tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio 
koncertą] // Lietuvos žinios. – 2007, birž. 4.

Ivanauskienė J. „Lietuva – žemės žodis švenčiausias“: 
[Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojos straipsnis] // 
Krašto vitrina. – 2007, bal.

Januševičius A. Amatininkai renkasi prie malūno: [apie 
„Aušros“ muziejaus Senųjų amatų dienas] // Šiaulių kraštas. – 
2007, geg. 19.

Januševičius A. Šiauliečiai prisiminė tremties siaubą: 
[ir apie parodas „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas – 2007, 
birž. 15.

Januševičius A. Talkšą ,,valyti“ padės archeologai: [apie 
„Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėjos A. Šapaitės 
organizuojamus Talkšos ežero dugno tyrimus] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, bal. 17.

Jurgaitytė J. Dokumentinis filmas – tarp kino lyde-
rių: [apie A. Matelio filmo demonstravimą „Aušros“ muziejaus 
Ch. Frenkelio viloje] // Lietuvos rytas. – 2007, bal. 23.

Karpavičienė D. Kūrybinėse dirbtuvėse – apie folklo-
ro madą: [„Aušros“ muziejus etnografijos skyriaus vedėja  
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aR. Stankuvienė vedė seminarus Šiaulių, Akmenės, Radviliškio 
rajonų bei Kelmės moksleiviams] // Šiaulių kraštas. – 2007,  
geg. 23.

Kasperavičius V. Naktis Salos pilyje dvelkė tikrais vi-
duramžiais: [apie Trakų istorijos muziejaus iniciatyva surengtą 
„Muziejų naktį“] // Galvė. – 2007, geg. 25.

Kavaliauskaitė Ž. Archeologės vizijoje – atgimęs prie-
šistorinis kaimas: [pokalbis su „Aušros“ muziejaus archeologe 
B. Salatkiene apie archeologinį paveldą] // Šiaulių kraštas. – 
2007, bal. 2.

Kavaliauskaitė Ž. Belaukiant Velykų – kūrybos džiaugs-
mas: [pokalbis su „Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus ve-
dėja R. Stankuviene apie parodą „Atbunda žemė ir jausmai“] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, bal. 6.

Kavaliauskaitė Ž. Žinių apie Šiaulių burmistrą gausėja: 
[apie Aušros muziejuje renkamas žinias apie Šiaulių miesto bur-
mistrą Juozą Orlauskį] // Šiaulių kraštas. – 2007 m. bal. 28. 

Keliūnaitė J. Į Trakus vilioja 100 viduramžių riterių: [apie 
Trakų istorijos muziejaus Trakų pusiasalio pilyje vyksiančią kas-
metinę Viduramžių šventę] // Lietuvos žinios. – 2007, birž. 15.

Kondrotaitė N. Archeologai siūlo tyrinėti Salduvės pilia-
kalnį: [„Aušros“ muziejaus archeologės B. Salatkienės nuomonė 
dėl Salduvės piliakalnio] // Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 11.

Mičiulienė J. Istoriniai vyrų žaidimai – viduramžių kovos: 
[apie Trakų istorijos muziejuje vykusią Viduramžių šventę] // Lie-
tuvos žinos. – 2007, birž. 19.

Mikeliūnaitė J. Prestižinis kino apdovanojimas perduo-
tas muziejui: [apie Amerikos režisierių gildijos Arūnui Mateliui 
įteikto apdovanojimo perdavimą Lietuvos kino Teatro, muzikos ir 
kino muziejui] // Respublika. – 2007, bal. 12.

Mikeliūnaitė J. Trakų pilyje – unikalūs privačių kolekcijų 
eksponatai: [apie Trakų istorijos muziejuje atidarytą unikalią isto-
rijos ir meno vertybių parodą iš privačių Ukrainos, Kanados, Ru-
sijos ir Lietuvos piliečių kolekcijų] // Respublika. – 2007, geg. 3.

Mockutė A. Dovana muziejui – Meiseno porceliano lėkš-
tė: [apie buvusio Vokietijos ambasadoriaus Lietuvoje Reinharto 
Krauso dovaną „Aušros“ muziejui] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
geg. 14.

Muziejai duris lankytojams atveria iki paryčių: [kaip mu-
ziejai švenčia muziejų naktį, ir apie „Aušros“ muziejų] // Lietuvos 
rytas. – 2007, geg. 18.

Narvilaitė A. Ch. Frenkelio rūmų žemė slėpė žmogaus 
kaulus: [Ch. Frenkelio vilos kieme rasta žmogaus kaulų] // Šiaulių 
naujienos. – 2007, birž. 15.

Ostapenko M. Iš gyvenimo lėlių: [apie „Aušros“ muzie-
jaus parodos „Iš gyvenimo lėlių“ atidarymą“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, bal. 16.

Ostapenko M. Konkuravo jaunieji radijo konstruktoriai: 
[apie tarptautinį jaunųjų radijo konstruktorių konkursą, organi-
zuotą Radijo ir televizijos muziejaus] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
geg. 9.

Ostapenko M. Nuogi kūnai ir senoliai – dvi parodos vie-
noje erdvėje: [apie R. Danisevičiaus, V. Kopūsto ir R. Parafinavi-
čiaus parodą ,„Nuoga diena“ ir Algirdo Musneckio parodą „Seno-
liai“ Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 12.

Ostapenko M. Paroda Lietuvos televizijos 50-mečio pro-
ga: [apie parodą Radijo ir televizijos muziejuje] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, geg. 3.
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Ostapenko M. Šiaulių kraštotyros draugijai – aštuonias-
dešimt: [apie „Aušros“ muziejaus organizuojamą konferenciją 
„Šiaulių kraštotyros draugijai – 80“] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
geg. 22.

Ostapenko M. Šiaulių televizorių praeitis ir ateitis: [po-
kalbis su „Aušros“ muziejaus technikos istorijos skyriaus vedėja 
G. Žukauskiene apie Radijo ir televizijos muziejaus eksponatus] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 4.

Petkūnas K. Į Trakų pusiasalio pilį grįš viduramžiai: [apie 
savaitgalį Trakų istorijos muziejuje rengiamą Viduramžių šven-
tę] // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 15.

Petkūnas K. Trakų pilies muziejuje – milijonais vertina-
mos kolekcijos: [apie Kanados Tamoikinų šeimos muziejaus į 
Lietuvą atgabentą ir Trakų istorijos muziejuje eksponuojamą 
brangią Kanados, Rusijos ir Lietuvos istorijos ir meno vertybių 
parodą] // Lietuvos rytas. – 2007, bal. 28.

Petkūnas K. Trakų pilyje – kelionė istorijos vingiais: [apie 
Trakų istorijos muziejuje įdiegtą informacinį terminalą] // Lietuvos 
rytas. – 2007, geg. 23.

Petkūnas K. Trakų pilyje – kelionė istorijos vingiais: [apie 
Trakų istorijos muziejuje naujai įrengtus informacinius termina-
lus] // Lietuvos rytas. – 2007, geg. 23.

Petkūnas K. Viduramžių nakties gyvenimo akimirkos 
Trakų salos pilyje: [apie renginį „Naktis muziejuje“] // Trakų 
žemė. – 2007, gegės 26. 

Petkūnas K. Viduramžių nakties gyvenimo akimirkos Tra-
kų salos pilyje: [apie Trakų istorijos muziejuje vykusią „Muziejų 
naktį“] // Trakų žemė. – 2007, geg. 26.

Petkūnas K. Viduramžių šventėje – ginklanešio trauma: 
[apie Trakų istorijos muziejuje vykusią tradicine tapusią Viduram-
žių šventę] // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 19.

Raižytė N. Meno kuopos auklėtinis: [apie poetą Benediktą 
Rutkauską – Rutkūną ir jo šimtmečiui skirtą parodą Maironio lie-
tuvių literatūros muziejuje] // Nemunas. – 2007, bal. 19.

Remeškevičiūtė M. Muziejininko darbas – kūrybiškas: 
[pokalbis su „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virgi-
nija Šiukščiene apie muziejininko darbą] // Šiauliai plius. – 2007, 
birž. 29.

Sabaliauskas S. „Aušros“ muziejus keisis neatpažįs-
tamai: [pokalbis su muziejaus direktoriumi R. Balza apie būsi-
mas permainas „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
birž. 21.

Sabaliauskas S. „Aušros“ muziejus palaiko „Šiaulių 
krašto“ akciją: [„Aušros“ muziejus dovanojo knygų kaimo bibli-
otekoms] // Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 4.

Sabaliauskas S. „Aušros“ muziejus keisis neatpažįsta-
mai: [apie Šiaulių „Aušros muziejuje“ planuojamas dideles re-
konstrukcijas] // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 21.

Sabaliauskas S. Arūnas Matelis apgynė Šiaulius: [apie 
Ch. Frenkelio viloje demonstruojamą A. Matelio filmą] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, bal. 26.

Sabaliauskas S. Chaimo Frenkelio vilos festivalis pa-
skelbė muzikinės vasaros pradžią: [apie pirmąjį tarptautinio 
Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertą] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, birž. 4.

Sabaliauskas S. Darbo rekordininkas: [apie 93 metų My-
kolą Katinauską, daugiau nei 50 metų dirbantį „Aušros“ muzieju-
je] // Šiaulių kraštas. – 2007, geg. 12.
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a Sabaliauskas S. Elena Ubaitis gimtajame mieste svajo-
jo pastatyti skulptūrą: [apie dailininkę E. Ubaitis ir jos kūrybinį 
palikimą, iš JAV pargabentą į „Aušros“ muziejų] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, bal. 28.

Sabaliauskas S. Elena Urbaitis testamentu padovanojo 
savo darbus muziejui: [į „Aušros“ muziejų iš JAV pargabentas 
dailininkės E. Ubaitis kūrybinis palikimas] // Šiaulių kraštas. – 
2007, bal. 19.

Sabaliauskas S. Istorijos trumparegiai gali nuversti fab-
rikanto kaminą: [„Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos 
nuomonė apie Ch. Frenkelio fabriko kaminą] // Šiaulių kraštas. – 
2007, birž. 23.

Sabaliauskas S. Laisvės vėliava sugrįžo į Šiaulius: 
[„Aušros“ muziejui perduota Šiaulių šaulių partizanų būrio  
vėliava] // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 1.

Sabaliauskas S. Sveikinimai iš Jelgavos: [apie Ch. Fren-
kelio viloje atidarytą šiuolaikinių Jelgavos (Latvija) dailininkų 
parodą „Sveikinimai iš Jelgavos“, pokalbis su dailininke Ivanda 
Spule] // Šiaulių kraštas. – 2007, bal. 23.

Sabaliauskas S. Šiauliai turėjo kelis mūrinius tiltus per 
upę: [apie „Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos Sankt Pe-
terburgo valstybiniame archyve aptiktus Šiauliuose stovėjusių 
mūrinių tiltų projektus] // Šiaulių kraštas. – 2007, birž. 28.

Sabaliauskas S. Trys šiauliečiai menininkai scenoje 
šventė gimtadienį: [apie renginį Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, bal. 27.

Sabaliauskas S. Vilos teritorijoje gali būti rasta dar žmo-
nių kaulų: [apie radinius Ch. Frenkelio vilos kieme] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, birž. 27.

Ševeliov O. Senasis miestas atveria naujus slėpinius: 
[apie Trakų istorijos muziejaus archeologų atradimus Trakų mies-
te] // Galvė. – 2007, birželio 27.

Urbonavičiūtė R. „Saulėtekio vidurinė mokykla bendra-
darbiauja su „Aušros“ muziejumi: [apie „Saulėtekio“ vidurinės 
mokyklos mokinių parodą „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių naujie-
nos. – 2007, geg. 17.

Urbonavičiūtė R. Jubiliejinė „Poezijos pavasario“ po-
pietė – Jovaro namo kieme: [„Aušros“ muziejaus Jovaro namo 
kieme vyko dvidešimtoji poezijos pavasario popietė] // Šiaulių 
naujienos. – 2007, birž. 19. 

Urbonavičiūtė R. Paroda „Vieną dieną prabilo nuotrau-
ka“: [apie jaunųjų kraštotyrininkų renginį Fotografijos muzieju-
je] // Šiaulių naujienos. – 2007, geg. 3.

Urbonavičiūtė R. Prie Žaliūkių vėjo malūno – tarpuka-
rio miestelis: [apie „Aušros“ muziejaus Senųjų amatų dienas] // 
Šiaulių naujienos. – 2007, geg. 21.

Urbonavičiūtė R. Šiaulietis – tarptautinio radijo kons-
truktorių konkurso laureatas: [apie Radijo ir televizijos muzie-
jaus surengtą Tarptautinį jaunųjų radijo konstruktorių konkursą] // 
Šiaulių naujienos. – 2007, geg. 15.

Urbonavičiūtė R. Šiaulių kraštotyros draugijos neap-
leidžia Pelikso Bugailiškio dvasia: [apie „Aušros“ muziejaus 
organizuotą konferenciją „Šiaulių kraštotyros draugijai – 80“] // 
Šiaulių naujienos. – 2007, geg. 24. 

Urbonavičiūtė R. Šiaulių partizanų būrio vėliava perduo-
ta muziejui: [„Aušros“ muziejui perduota Šiaulių šaulių partizanų 
būrio vėliava] // Šiaulių naujienos. – 2007, birž. 19.

Vitkauskaitė V. Muziejaus vertybėms – benamių likimas: 
[apie kritinę dabartinės Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
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eksponatų saugyklos būklę] // Lietuvos rytas. – 2007, bal. 17, 
priedas „Mūzų malūnas“.

Zagreckaitė A. Lietuvos totoriai ir jų šventoji knyga – Ko-
ranas: [apie Trakų istorijos muziejuje karaimikos skyriuje sau-
gomus unikalius totoristikos eksponatus] // Galvė. – 2007, 
birž. 22. 

Zalys S. Kovų dėl Baltijos atspindys – muziejaus rinki-
niuose: [apie Trakų istorijos muziejaus naujai įsigytų numizmati-
nių eksponatų istorinę analizę] // Galvė. – 2007, geg. 18.

Žadeikytė R. Bažnyčia pritarė „Šiaulių krašto“ idėjai: 
[apie ketinimus „Aušros“ muziejuje surengti Pakruojo krašto Ro-
zalimo miestelio dievdirbio Jono Danausko skulptūrų parodą] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, bal. 7.

Žičkuvienė A. Griaučiai muziejaus nepasiekė: [apie nete-
sėtus „Narų serviso“ pažadus Jūrų muziejui atgabenti į krantą iš-
mesto burlaivio liekanas į Kopgalį] // Klaipėda. – 2007, birž. 29.

Žičkuvienė A. Senovinio laivo griaučiai vis nepasiekia 
muziejaus: [apie netesimus bendrovės „Narų servisas“ pažadus 
pergabenti į krantą išmestas senovinio laivo liekanas į Kopgalį] // 
Klaipėda. – 2007, bal. 20.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
Aleknienė B. Kokie esame etnologų akimis: [apie muzieji-

ninkų vykdytą kompleksinę ekspediciją Kupiškio rajone] // Kupiš-
kėnų mintys. – 2007, birž. 2. 

Baronienė D. Grafų paveldas pasmerktas nykti: [apie  
problemas, patirtas įsisavinant Europos sąjungos lėšas, numa-
tytas Rokiškio krašto muziejaus renovacijai] // Lietuvos žinos. – 
2007, birž. 12.

Baronienė D. Panevėžio bajorų palikimas – po vienu sto-
gu: [apie Panevėžio kraštotyros muziejuje parengtą vietos bajori-
jai atminti skirtą ekspoziciją] // Lietuvos žinos. – 2007, geg. 31.

Baronienė J. Pristatė knygą apie kryždirbystę: [apie 
Jonavos krašto muziejaus direktorės R. Karaliūnienės knygos 
„Jonavos krašto kryždirbystė. Atgimimo paminklai“ pristatymą 
krašto muziejuje] // Naujienos. – 2007, bal. 5, Nr. 38.

Dumbliauskas P. Visi žydų vyrai buvo raštingi: [apie Aly-
taus kraštotyros muziejuje vykusį seminarą „Žydų kultūra ir isto-
rija iš arčiau“] // Alytaus naujienos. – 2007, bal. 13.

Glinskas M. Etninis paveldas – muziejaus skryniose: 
[apie krašto muziejaus darbuotojų ekspediciją „Jonavos krašto 
etninis paveldas“] // Naujienos. – birž. 30, Nr. 71.

Gudienė A. Kas Biržuose laukia turistų?: [apie Biržų kraš-
to muziejaus „Sėla“ indėlį plėtojant šiaurės Lietuvos turizmo inf-
rastruktūrą] // Šiaurės rytai. – 2007, bal. 14.

Inčiūrienė S. Archeologė Birutė Salatkienė: „Valstybės 
istorija – tai lyg iš atskirų detalių pasiūtas kostiumas“: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus archeologei 
Birutei Salatkienei įteiktą Pelikso Bugailiškio premiją] // Respubli-
ka. – 2007, bal. 20. ir muziejų naktį Jonavos krašto muziejuje] // 
Alio Jonava. – geg. 23, Nr. 23.

Įvertino mokyklų muziejų veiklą: [apie Jonavos rajono 
mokyklų muziejų apžiūrą-konkursą, skirtą Lietuvos tūkstantme-
čiui pažymėti] // Naujienos. – 2007, bal. 3, Nr. 37.

Jakunskienė A. „Muziejaus bičiulis 2006“ – Alytaus kraš-
totyros muziejui: [Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė apie  
muziejininkų viešnagę Suvalkų apygardos muziejuje ir parsivežtą 
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abičiulystę liudijančią nominaciją] // Alytaus naujienos. – 2007, 
birž. 2.

Jakunskienė A. Tarptautinė muziejų naktis: šviesa naktyje: 
[apie Alytaus kraštotyros muziejaus Tarptautinei muziejų dienai 
parengtą programą, nusitęsusią iki vėlyvos nakties] // Alytaus 
naujienos. – 2007, birž. 1.

Jankauskienė J. Apgadintą istorinė paveldą perėmė mu-
ziejus: [apie XVII a. škotų pirklio Jono Arneto namo Kėdainiuose 
Radvilų gatvėje perleidimą Kėdainių krašto muziejaus globai] // 
Rinkos aikštė. – 2007, birž. 22.

Jonuškaitė G. Alytuje spiečiasi smalsus jaunimas: [apie 
Alytaus kraštotyros muziejaus padalinyje vykusį sekcijos „Bal-
toji idilė“ seminarą „Korys“, tarp kurio svečių buvo ir poetas 
A. A. Jonynas, skaitęs poeziją savo senelio sode] // Alytaus nau-
jienos. – 2007, birž. 29.

Juknevičienė D. Gerumo pamokos Etnografinėje Prano 
Dzūko sodyboje: [rašoma apie inkilėlių kėlimo šventę] // Dzūkų 
žinios. – 2007, bal. 4.

Juknevičienė D. Paroda alsuojanti meile ir prisimini-
mais: [apie mokytojos Ilonos Miklaševičiūtės – Šidlauskienės 
kūrybinių darbų atidarymą Lazdijų krašto muziejuje] // Dzūkų 
žinios – 2007, bal. 18.

Juknevičienė D. Pirmieji Pasienio šventės akordai Laz-
dijų krašto muziejuje: [apie tradicinę – tarptautinę šventę „Pa-
sienio fiestą“, skirtą 410-osioms Lazdijų miesto įkūrimo meti-
nėms] // Dzūkų žinios. – 2007, birž. 2.

Juškienė V. Slovakišką akmenį šildo prie Kupiškio užau-
gęs ąžuolas: [apie ketvirtojo Baltijos jūros valstybių medžio dro-
žėjų ir akmentašių plenero „Žmogus ir vanduo“ dalyvius susitiki-
mas, plenero metu sukurtus darbus] // Panevėžio rytas. – 2007, 
birž. 29.

Kazakevičius K. Alytiškio drožiniuose – rašytojo išmin-
tis: [apie Marijampolės kraštotyros muziejuje atidarytą tautodai-
lininko Sauliaus Lampicko medžio drožinių parodą] // Lietuvos 
žinos. – 2007, bal. 16.

Kazitėnas A. Pilies tiltas šaukiasi pagalbos: [apie griūvan-
tį tiltą į Biržų pilį, kurioje įsikūręs Biržų krašto muziejus „Sėla“] // 
Šiaurės rytai. – 2007, bal. 26.

Lingaitis A. Muziejaus direktoriui koją pakišo pavaldinė: 
[apie Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktoriaus ir A. Verbicko ir Rašytojų skyriaus 
vedėjos A. Ambraškaitės konfliktą] // Anykšta. – 2007, birž. 9.

Milaknienė R. Tarpukariu moterys nesvajojo būti liesos: 
[apie madas Lietuvos tarpukariu Rokiškyje] // Gimtasis Rokiš-
kis. – 2007, geg. 19.

Minkevičienė A. Europos milijonai pakibo ant plauko: 
[apie ES fondų skirtą paramą Rokiškio krašto muziejui] // Gimta-
sis Rokiškis. – 2007, birž. 16.

Mogylaitė S. Atgaivinta muziejaus praeitis: [apie projekto 
„Muziejaus praeitis lange“ pristatymą Adomo Petrausko muzieju-
je Uoginių kaime] // Kupiškėnų mintys. – 2007, birž. 21.

Mogylaitė S. Linkėjo minkšto medžio ir aštraus kirtiklio: 
[ketvirtojo Baltijos jūros valstybių medžio drožėjų ir akmentašių 
plenero „Žmogus ir vanduo“ pradžia dalyvių susitikimas, plenero 
pradžia] // Kupiškėnų mintys. – 2007, birž. 21.

Pinkevičienė S. Kiekvienas menininkas yra turėjęs mo-
kytoją: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje surengtą dailės mo-
kytojų parodą] // Alytaus naujienos. – 2007, geg. 11.
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Rafanavičinė G. Dailės mokytojui kelionė į Japoniją tapo 
ir kelione į save: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje vykusią iš 
Japonijos grįžusio dailės mokytojo Valentino Butanavičiaus darbų 
parodos atidarymą] // Lietuvos rytas. – 2007, geg. 15, priedas 
„Mūzų malūnas“.

Semionova V. Muziejininkai pažymėjo profesinę šventę: 
[apie Jonavos krašto muziejaus darbuotojų profesinę šventę] // 
Naujienos. – 2007, geg. 22, Nr. 55.

Silickienė G. Dvaro renovacija teisme: [Rokiškio krašto 
muziejaus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti 3,78 mln. 
litų dvaro ansambliui renovuoti ir pritaikyti turizmo reikmėms gali 
likti nepanaudoti. Muziejininkų viltis žlugdo teismuose vykstantys 
ginčai dėl rekonstrukcijos darbų administravimo ] // Respubli-
ka. – 2007, birž. 16.

Silickienė G. Dvaro renovacija teisme: [apie teismuose 
įstrigusį Rokiškio krašto muziejui priklausančio dvaro renovacijos 
projektą] // Respublika. – 2007, birž. 16.

Šiuparys G. Į Burbiškio dvarą – pasigrožėti tulpėmis: 
[apie Burbiškio dvare vyksiančią aštuntąją Tulpių žydėjimo šven-
tę] // Lietuvos rytas. – 2007, geg. 11.

Tumasonienė L. „Šalom“: nauji lietuvių žygiai dėl sinago-
gos: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus inicijuotą renginį „Su-
grįžimai į žydų namus“] // Alytaus naujienos. – 2007, bal. 17.

Urbonienė E. Atgijo net ritmingas kultuvės poškėjimas: 
[apie muziejininkų vykdytą kompleksinę ekspediciją Kupiškio ra-
jone] // Kupiškio žinios. – 2007, birž. 2.

Urbonienė E. Dėmesys tam, kas sukurta gamtos ir žmonių: 
[apie Kupiškio muziejininkų vykdytą kompleksinę ekspediciją ra-
jone] // Kupiškio žinios. – 2007, geg. 23.

Urbonienė E. Dešimtmetis – laiko vertės ir jo turinio 
pajautai: [apie Kupiškio rajono ūkininkių draugijos „Sodžius“ 
10-ties metų jubiliejui skirtos kūrybos darbų parodos pristatymą 
Kupiškio muziejuje] // Kupiškio žinios. – 2007, bal. 18.

Urbonienė E. Siekinys – drabužių marginiais prilygti 

senolėms: [apie profesorės I. R. Merkienės vykdytus seserų 
M. E. S. Glemažičių rinkinio tyrimus Kupiškio etnografijos muzie-
juje] // Kupiškio žinios. – 2007, geg. 30.

Urbonienė E. Su akmeniu derėtų sveikintis suomiškai: 
[apie geologijos mokslų daktaro A. Gaigalo dalyvavimą ekspedi-
cijoje Kupiškio rajone] // Kupiškio žinios. – 2007, geg. 26.

Vaičeliūnienė E. Ką sugeba mama, to išmoks ir dukra: 
[apie Kupiškio rajono ūkininkių draugijos “Sodžius” 10-ties metų 
jubiliejui skirtos kūrybos darbų parodos pristatymą Kupiškio mu-
ziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2007, bal. 17.

Vaičeliūnienė E. Žodžio ir muzikos grožis prašėsi į širdis: 
[muziejaus organizuoti renginiai, skirti aktorės U. Babickaitės-
Graičiūnienės 110-osioms gimimo metinėms] // Kupiškėnų min-
tys. – 2007, birž. 23.

Vansauskienė J. Muziejus vilioja skiedrinių stogų pa-

slaptimi: [apie į Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinį Žemaitijos 
kaimo buities muziejų Telšiuose atvykstančius pasimokyti seno-
sios skiedrinių stogų dengimo technologijos šiuolaikinių namų 
savininkus] // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 5.

Vaškevičius A. Miško tankmėje – dvaro savininko ka-
pavietė: [apie atrastą XIX a. pirmos pusės dvarininkų Lengvinų 
šeimos mauzoliejų pasakoje Vilkaviškio krašto muziejaus direk-
torius A. Žilinskas] // Lietuvos rytas. – 2007, birž. 21.
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