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muzeologijos metmenys. Knyga 
– Lietuvos nacionalinio muziejaus 
leidinys.

Šioje knygoje pateikiami muzeologijos 
pagrindai. Veikalo tikslas – supažindinti 
studentus, muziejų darbuotojus ir besi-
dominčiuosius su ištisu mokslu ir jo tai-
kymo sritimis ir padėti suvokti itin įvairų 
muziejininkystės pasaulį. Yra sukaupta 
neaprėpiama gausybė muzeologijos ir 

su ja susijusių sričių duomenų, todėl ši knyga gali būti tik pagal-
binė priemonė ir vadovas tolesnėms savarankiškoms studijoms. 

Knygoje apžvelgiamos ir svarbiausios spausdintos dabartinį 
mokslo lygmenį atspindinčios publikacijos.

Knygos leidybą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rija.          

 Archeologiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 2004 metais. Knyga – Kultūros 
paveldo departamento ir Lietuvos 
archeologijos draugijos leidinys.

Leidinys gyvuoja penkis dešimtme-
čius. Knygos tikslas – kuo operatyviau 
informuoti visuomenę apie naujausius 
archeologinių tyrinėjimų rezultatus. 
Straipsnių rinkinyje aprašyti visi 2004 
m. Lietuvoje vykę archeologiniai tyrinė-
jimai. Kur kas sparčiau didėja tyrinėjamų 

archeologinių paminklų, nei tų tyrinėjimų medžiagos publikacijų 
skaičius, tad „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ nors šiek tiek 
užpildo šią spragą.

Redakcinė kolegija: Gintautas Zabiela, Rimantas Kraujalis, Lau-
rynas Kurila, Algimantas Merkevičius ir Eglė Marcinkevičiūtė.
Knyga išleista Kultūros paveldo departamento užsakymu.              

 Archeologiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 2005 metais. Knyga – Kultūros 
paveldo departamento ir Lietuvos 
archeologijos draugijos leidinys.

Straipsnių rinkinyje aprašyti visi 2005 
m. Lietuvoje vykę archeologiniai tyri-
nėjimai. Ši knyga – jubiliejinė, išleista 
praėjus 40 metų nuo pirmojo tokio lei-
dinio pasirodymo Lietuvoje. Prabėgus 
40 metų operatyviai pristatant mokslinę 

archeologinių tyrinėjimų informaciją visuomenei, Lietuva tapo 
regiono šalių lydere. Tyrimai leidinyje suskirstyti pagal savo chro-
nologinę ir lokalinę tipologiją.

Redakcinė kolegija: Gintautas Zabiela, Rimantas Kraujalis, Laury-
nas Kurila, Algimantas Merkevičius ir Eglė Marcinkevičiūtė.

Knyga išleista Kultūros paveldo departamento užsakymu.    
 Maironio lietuvių literatūros mu-

ziejus. Istorija ir rinkiniai / Maironis 
Lithuanian Literature Museum. His-
tory and Collections. Knyga – Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus leidinys.

Maironio lietuvių literatūros muziejus 
2006 m. birželio 28 d. šventė septynias-
dešimtmetį. Ruošdamiesi muziejaus 
jubiliejui, muziejininkai parengė leidinį, 
kuriame pirmą kartą pateikiama Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių 
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septynių dešimtmečių gyvavimo ir veiklos istorija, archyviniai doku-
mentai. Knygoje išspausdinta rinkinių apžvalga ir visų rūšių ekspo-
natų pavyzdžiai, supažindinama su 1742 m. pastatytų Maironio 
(Siručio) rūmų istorija, Maironio gyvenimu juose iki muziejaus 
įkūrimo.

Autorė ir sudarytoja – Aldona Ruseckaitė.
Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir 

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija.     

 Vanda Giedrytė. Margučiai, 
karpiniai, tapyba. Knyga – Lietuvos 
nacionalinio muziejaus leidinys. 

Leidinys skiriamas pažinčiai su tau-
todailininke, P. Galaunės premijos lau-
reate, tarptautinių parodų dalyve Vanda 
Giedryte ir jos margučių, karpinių ir ta-
pybos rinkiniu Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje. Knygoje pateikiama meninin-
kės biografija ir kūryba. Tautodailininkės 
Vandos Giedrytės marginimo būdai, 
spalvos ir jų deriniai bei ornamentų gausa ne tik atskleidžia mar-
gučių marginimo Lietuvoje tradicijų įvairovę, bet ir ją praturtina. 
Geometrinius ir stilizuotų augalų motyvus menininkė perkėlė į 
karpinius, akvareles ir drobes. Didžiąją leidinio dalį sudaro darbų 
nuotraukos. 

Sudarytoja – Laima Lapėnaitė.
Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.     

 Lazdijų rajono kraštotyrinių darbų 
katalogas. Katalogas – Lazdijų krašto 
muziejaus leidinys.

Bibliografiniu principu sudarytas Laz-
dijų rajono kraštotyros darbų katalogas 
skirtas mokyklų, muziejų, bibliotekų dar-
buotojams ir visiems, besidomintiems 
Lazdijų krašto praeitimi. Abėcėlės tvarka 
pateikiamos vietos kraštotyros profesi-
onalų ir entuziastų surinktą medžiagą 
saugančios įstaigos. Esant didesniam 
saugojimo vienetų skaičiui, informacija grupuojama į susijusią 
su istorija, paminklais, etnografija, tautosaka, asmenybėmis, 
vietos folkloru ir gamta. Leidinio pabaigoje pristatomi žymiausi 
Lazdijų krašto kraštotyrininkai.

Sudarytoja – Daiva Mikalauskienė.
Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.     

 Pažįstamas ir nepažįstamas Lion-
ginas Šepka. Knyga – Rokiškio krašto 
muziejaus leidinys.

Knygoje išsamiai aprašomas garsiau-
sio XX a. lietuvių medžio drožėjo Liongino 
Šepkos gyvenimas ir darbai. Lionginas 
Šepka domino daugelį menotyrininkų, 
rašytojų, fotografų, žurnalistų, menininkų, 
žygeivių. Šio leidinio tikslas – ne kartoti 
tai, kas jau žinoma, o atskleisti tai, kas 
užmiršta ar nauja (surasta niekada nepublikuotų nuotraukų, užra-
šyta įdomių atsiminimų, į muziejų pateko daugiau nei 300 Liongino 
Šepkos rašytų laiškų). Leidinys iliustruotas L. Šepkos gyvenimo 
akimirkų ir žymiausių kūrinių nuotraukomis.

Sudarytoja – Marijona Mieliauskienė.
Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

ir Rokiškio rajono savivaldybė.        
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