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STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE 
LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

 Masiulis K. Guggenheimo muziejaus prastumti nepavyko: 
[apie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl Guggenhei-
mo muziejaus statybos Vilniuje prie Baltojo tilto] // Respublika. – 2009, 
sausio 24.

 Pilaitis G. Vėliavos grįžta iš užmaršties: [apie tekstilininkės Bro-
nės Neverdauskienės užmojus atkurti Lietuvos Didžiosios kunigaikštys-
tės vėliavas, saugomas Švedijos nacionalinio karo muziejaus vertingų 
trofėjų kolekcijoje] // Lietuvos rytas. – 2009, vasario 3.

 Radvilaitė A. E. Santūrios ir ryškios emocijos: [apie muzikinius 
koncertus Lietuvos dailės muziejaus erdvėse] // 7 meno dienos. – 2009, 
sausio 9.

 Ziabkus A. Įteikė ženklą: [apie Palangos miesto garbės piliečio 
ženklo įteikimą Lietuvos dailės muziejaus direktoriui dailėtyrininkui Ro-
mualdui Budriui] // Lietuvos rytas. – 2009, vasario 17.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS

 Jablonskienė A. Niko Pirosmanio sugrįžimas: [apie Nacionalinės 
programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė‘2009“ Gruzijos dailininko 
N. Pirosmanašvilio (1862–1918) kūrybos parodą LDM Vilniaus paveikslų 
galerijoje] // Respublika. – 2009, sausio 6, priedas „Gyvenimas“.

 Jakučiūnas A. Tūkstantmečio patosas ir panašūs į objektyvius 
kriterijai: [apie LDM Radvilų rūmuose atidarytą Miko J.Šileikio ir Teofilio 
Petraičio premijų dailės konkurso parodą „Lietuvos tūkstantmetis“] // Ne-
munas. – 2009, kovo 13–18.

 Krištopaitytė M. Įspūdžiai, vos telpantys į paveikslo rėmus: 
[apie Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ 
Gruzijos dailininko N. Pirosmanašvilio (1862–1918) kūrybos parodą 
LDM Vilniaus paveikslų galerijoje] // 7 meno dienos. – 2009, sausio 9.

 Pilaitienė A. Laikrodį į muziejų: [apie Lietuvos dailės muziejaus 
padalinio Klaipėdoje Laikrodžių muziejaus paskelbtą akciją „Neiš-
mesk manęs!“, kurios metu prašoma uostamiesčio gyventojų ir svečių 
neišmesti sugedusių laikrodžių ir atnešti juos į muziejų] // Lietuvos 
rytas. – 2009, kovo 23.

 Pilaitienė A. Muziejaus eksponatus gali apžiūrėti ir aklieji: [apie 
Lietuvos dailės muziejaus padalinio Klaipėdoje Laikrodžių muziejaus 
eksponatų vežiojimą parodyti aplinkiniuose rajonuose gyvenantiems 
akliesiems ir silpnaregiams] // Lietuvos rytas. – 2009, vasario 23.

 Populiariausi Kaune – velniai: [apie Nac. M.K.Čiurlionio dailės 
muziejaus filialo Velnių muziejaus populiarumą tarp lankytojų] // Respub-
lika. – 2009, vasario 4.

 Respektabili atsvara postmodernybei: [apie LDM Taikomosios 
dailės muziejuje eksponuotą Nacionalinės programos „Vilnius – Europos 
kultūros sostinė 2009“ tarptautinę dailės parodą „Gamtos ilgesys. Euro-
pos peizažai“] // Nemunas. – 2009, kovo 19–25.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS

 „Aušros“ muziejuje jau įsikūrė Užgavėnių personažai: [apie 
Aušros alėjos rūmuose atidarytą Užgavėnių kaukių parodą „Kaukės ir 
dievybės“] // Šiaulių naujienos. – 2009, vasario 6.

 Baumilienė O. Dar kartą apie emigraciją arba ko iš tiesų išmok-
ta: [apie Respublikinį socializacijos projektą „7 įgūdžiai – per 7 dienas“ ir 
baigiamąją parodą „7 pamokos“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muzie-
juje] // Švietimo naujienos. – 2009, sausis, Nr. 2 (277).

 Fotomenininkas žaidžia šviesa: [apie Fotografijos muziejuje 
atidarytą klaipėdiečio fotomenininko Artūro Šeštoko fotografijų parodą 
„Šviesos kaligrafija“] // Šiaulių kraštas. – 2009, sausio 26.

 Girdvainis J. Politikai šturmuoja grafų rūmus: [apie Vilniaus 

klubo siekį iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus atimti grafienės 
Janinos Umiastovskos (Janina Umiastowska) rūmus Vilniaus senamies-
tyje] // Respublika. – 2009, kov. 7.

 Iš gyvenimo išplėšti vaizdai: [apie Fotografijos muziejuje atida-
rytą T. Andrijausko parodą „Nerealiai x 36“] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
kovo 24.

 Iš Šiaulių – į Mokslų akademijos biblioteką: [apie Lietuvos mok-
slų akademijos bibliotekoje atidarytą Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą, 
skirtą kultūros paveldo tradicijų ir profesionaliosios muziejininkystės pra-
dininkams Šiaurės Lietuvoje – Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) ir Vin-
centui Vaitekūnui (1908–1987)] // Šiaulių naujienos. – 2009, vasario 27.

 Iškilios asmenybės pristatomos sostinėje: [apie Lietuvos mok-
slų akademijos bibliotekoje atidarytą Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą, 
skirtą kultūros paveldo tradicijų ir profesionaliosios muziejininkystės 
pradininkams Šiaurės Lietuvoje – Peliksui Bugailiškiui (1883–1965) ir 
Vincentui Vaitekūnui (1908–1987)] // Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 6.

 Jakubauskas A. Maestro Povilo Karpavičiaus paroda: [apie 
Fotografijos muziejuje atidarytą parodą „Maestro Povilas Karpavičius 
(1909–1986)“] // Šiaurės kryptis. – 2009, vasario 5.

 Jakubauskas A. Ruošiamasi vyti žiemą: [apie Aušros alėjos 
rūmuose atidarytą Užgavėnių kaukių parodą „Kaukės ir dievybės“] // 
Šiaurės kryptis. – 2009, vasario 12.

 Jakubauskas A. Žaismingos tekstilės kompozicijos: [apie 
Aušros alėjos rūmuose atidarytą šiaulietės menininkės Salvinijos Aniki-
nienės parodą] // Šiaurės kryptis. – 2009, sausio 22.

 Jurgaitytė J. Paroda atvėrė baroko operos teatro paslaptis: 
[apie Baroko operos „Elenos pagrobimas“ pastatymą parodoje Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2009, vasario 24. 

 Jurgaitytė J. Paroda atvėrė baroko operos teatro paslaptis: 
[apie paroda „Elenos pagrobimas. Vilnius, 1636“ Lietuvos teatro, muzi-
kos ir kino muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2009, vasario 24.

 Kavaliauskaitė Ž. Šventieji rymo fabrikanto viloje: [apie Ch. 
Frenkelio viloje pristatytą parodą „Šventųjų istorijos lietuvių liaudies 
mene“] // Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 26.

 Kavaliauskaitė Ž. Užgavėnių kaukės ir personažai atgijo par-
odoje: [apie Aušros alėjos rūmuose atidarytą Užgavėnių kaukių parodą 
„Kaukės ir dievybės“] // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 9.

 Kavaliauskaitė Ž. Žaliūkių malūnas vėl mos sparnais: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūne prasidėjusius rekons-
trukcijos darbus] // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 3.

 Krutulienė D., Jackūnaitė R. Paprasti stebuklai: [apie edukaci-
nius užsiėmimus Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // Švietimo 
naujienos. – 2009, vasaris, Nr. 3 (278).

 Morkūnienė V. Į parodą kviečia šventieji žmonių veidais: [apie 
Ch. Frenkelio viloje pristatytą parodą „Šventųjų istorijos lietuvių liaudies 
mene“] // S plius. – 2009, kovo 27.

 Muziejus rengs šeimos savaitgalius: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus rengiamą edukacinių programų ciklą „Šeimos savaitgalis 
muziejuje“] // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 11. 

 Noreikytė I. Algirdo Šakalio tapybos darbų parodos atidary-
mas: [apie dailininko Algirdo  Šakalio tapybos darbų parodos atidarymą 
Kauno apskrities pedagoginiame muziejuje] // www.muziejai.lt. – 2009, 
vasario 20.

 P. Bugailiškio premijos laureatas – archeologas: [apie 2009 m. 
„Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premijos laureatą archeologą 
Bronių Dakanį] // S plius. – 2009, kovo 13.

 Pirmoko diena muziejuje: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
rengiamą akciją „Pirmoko diena muziejuje“] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
sausio 26.

 Renkamos lėšos fortepijonui įsigyti: [apie Ch. Frenkelio viloje 
vykusį vieną iš muziejaus rengiamos paramos akcijos, kurios lėšos 
bus skirtos fortepijonui įsigyti, renginių – paramos koncertą] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, kovo 5.

 Renkamos lėšos muziejaus fortepijonui: [apie Ch. Frenkelio 
viloje vykusį vieną iš muziejaus rengiamos paramos akcijos, kurios 
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lėšos bus skirtos fortepijonui įsigyti, renginių – paramos koncertą] // S 
plius. – 2009, kovo 6.

 Sabaliauskas S. Architektai fotografijomis prisistato miestui: 
[apie Fotografijos muziejuje atidarytą Šiaulių architektų parodą „Aš ma-
tau“] // Šiaulių kraštas. – 2009, sausio 12.

 Stonkienė S. Kodėl lietuvis nešiojasi liūdesį: [apie Ch. Frenkelio 
viloje vykusį Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, skirtą 
renginį – susitikimą su V. V. Landsbergiu] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
vasario 19.

 Šidlauskienė J. Akimirkos, sugautos architektų: [apie Foto-
grafijos muziejuje atidarytą Šiaulių architektų parodą „Aš matau“] // S 
plius. – 2009, sausio 16.

 Trečiadienį bus įteikta Pelikso Bugailiškio premija: [apie 2009 
m. „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premijos įteikimą ir leidinio 
„Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004 m.“ pristatymą] // 
Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 10.

 Urbonavičiūtė R. „Dviračiais Šilko keliu“: [apie Dviračių muzie-
juje atidarytą keliautojų Sigito ir Daumanto Kučų (Vilnius) fotografijų par-
odą „Dviračiais Šilko keliu“] // Šiaulių naujienos. – 2009, kovo 27.

 Urbonavičiūtė R. „Šventųjų istorijos lietuvių liaudies mene“: 
[apie Ch. Frenkelio viloje vykusį parodos „Šventųjų istorijos lietuvių liau-
dies mene“ pristatymą] // Šiaulių naujienos. – 2009, kovo 20.

 Urbonavičiūtė R. „Velykų rytą visa pražydo“: [apie Aušros al. 
rūmuose atidarytą parodą „Velykų rytą visa pražydo“] // Šiaulių naujie-
nos. – 2009, kovo 6.

 Urbonavičiūtė R. 2009 metų Pelikso Bugailiškio premija įteikta 
archeologui: [apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 
11-osios – ir „Aušros“ muziejaus įkūrimo 86-ųjų metinių minėjimą: įteiktą 
2009 m. „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premiją ir pristatytą 
leidinį „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004 m.“] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, kovo 12.

 Urbonavičiūtė R. Išradimas, pakeitęs pasaulį: [apie Radijo ir 
televizijos muziejuje atidarytą parodą „Išradimas, labiausiai pakeitęs 
pasaulį“] // Šiaulių naujienos. – 2009, vasario 20.

 Urbonavičiūtė R. Lietuvos fotomeistro – teoretiko ir prakti-
ko  – kūrybos paroda: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą parodą 
„Maestro Povilas Karpavičius (1909–1986)“] // Šiaulių naujienos. – 2009, 
vasario 9.

 Urbonavičiūtė R. Muziejuje – premija ir metraštis: [apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – ir „Aušros“ muzie-
jaus įkūrimo 86-ųjų metinių minėjimą: įteiktą 2009 m. „Aušros“ muziejaus 
Pelikso Bugailiškio premiją ir pristatytą leidinį „Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus metraštis 1992–2004 m.“] // Šiaulių naujienos. – 2009, kovo 6.

 Urbonavičiūtė R. Naujasis fotomenininko amplua – nespalvoti 
peizažai: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą klaipėdiečio fotomeni-
ninko Artūro Šeštoko fotografijų parodą „Šviesos kaligrafija“] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, sausio 23.

 Urbonavičiūtė R. Nuo lempos iki mikroprocesorių: [apie Radijo 
ir televizijos muziejuje atidarytą parodą „Išradimas, labiausiai pakeitęs 
pasaulį“] // Šiaulių naujienos. – 2009, vasario 27.

 Urbonavičiūtė R. Povilo Karpavičiaus atvirukų dešimtmečiai: 
[apie Fotografijos muziejuje atidarytą parodą „Maestro Povilas Karpavi-
čius (1909–1986)“] // Šiaulių naujienos. – 2009, vasario 19.

 Urbonavičiūtė R. Salvinija Anikinienė: „Mėgstu, kai mane va-
dina tekstilininke“: [apie Aušros alėjos rūmuose atidarytą šiaulietės 
menininkės Salvinijos Anikinienės parodą] // Šiaulių naujienos. – 2009, 
sausio 20.

 Urbonavičiūtė R. Spalvotos nespalvotos Artūro Šeštoko nuo-
traukos...: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą klaipėdiečio fotomeni-
ninko Artūro Šeštoko fotografijų parodą „Šviesos kaligrafija“] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, vasario 19.

 Urbonavičiūtė R. Tomo Andrijausko pirmoji personalinė paro-
da: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą T. Andrijausko parodą „Nerea-
liai x 36“] // Šiaulių naujienos. – 2009, kovo 20.

 Visockienė M. Atidaryta paroda maestro Povilui Karpavičiui 
atminti // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 2.

 Visockienė M. Kelionė: nuo lempos iki mikroprocesorių: [apie 
Radijo ir televizijos muziejuje atidarytą parodą „Išradimas, labiausiai pa-
keitęs pasaulį“] // Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 2. 

 Visockienė M. Ketveri metai – tarpsnis parodai: [apie Aušros 
alėjos rūmuose atidarytą šiaulietės menininkės Salvinijos Anikinienės 
parodą] // Šiaulių kraštas. – 2009, sausio 20.

 Visockienė M. Pelikso Bugailiškio premija – vilniečiui: [apie 
2009 m. „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premijos įteikimą ir lei-
dinio „Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004 m.“ pristatymą] // 
Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 12.

 Visockienė M. Šilko keliu važiavę dviratininkai atvežė par-
odą: [apie Dviračių muziejuje atidarytą keliautojų Sigito ir Daumanto 
Kučų (Vilnius) fotografijų parodą „Dviračiais Šilko keliu“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2009, kovo 28.

 Visockienė M. Tradicinėje Velykų parodoje – žemės motyvai: 
[apie Aušros al. rūmuose atidarytą parodą „Velykų rytą visa pražydo“] // 
Šiaulių kraštas. – 2009, kovo 9.

 Vitkauskaitė V. Grafų rūmai skęsta intrigų liūne: [apie Vilniaus 
klubo siekį iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus atimti grafienės 
Janinos Umiastovskos (Janina Umiastowska) rūmus Vilniaus senamies-
tyje] // Lietuvos rytas. – 2009, saus. 31, priedas „Sostinė“.

 Zdanavičiūtė L. Pavasaris atbudo „Aušros“ muziejuje: [apie 
Aušros al. rūmuose atidarytą parodą „Velykų rytą visa pražydo“] // S 
plius. – 2009, kovo 13.

 Zdanavičiūtė L. Povilas Karpavičius – laiką aplenkęs foto-
grafas: [apie Fotografijos muziejuje atidarytą parodą „Maestro Povilas 
Karpavičius (1909–1986)“] // S plius. – 2009, vasario 13.

 Zdanavičiūtė L. Užgavėnių tradicijos gyvos: [apie Aušros alėjos 
rūmuose atidarytą Užgavėnių kaukių parodą „Kaukės ir dievybės“] // S 
plius. – 2009, vasario 20.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS

 „Aukso vainikas“ – geriausių tautodailininkų apdovanojimai: 
[apie Žemaičių muziejuje „Alka“ vykusį nominacijų geriausiems metų 
liaudies menininkams paskelbimą ir „Aukso vainiko“ liaudies vaizdinio 
meno srityje įteikimą kaunietei Onai Pusvaškytei, kilusiai iš Molėtų kraš-
to]. – Iliustr. J. Bareikio // Molėtų žinios. – 2009, sausio 13.

 „Tokia diena“: su retomis vėliavomis, bet su gobelenais ir 
vyšnių šakele: [Molėtų krašto muziejaus galerijoje „Akcija M“ pristatyta 
tekstilininkės Violetos Laužonytės gobelenai, Molėtų krašto muziejaus 
parodų salėje pristatyta dailininko Stasio Aukštuolio piešinių paroda „Ru-
dens ženklai“]. – Iliustr. A.Boratinsko // Vilnis. – 2009, vasario 17.

 Adomaitis A. Dar priimami darbai Mato Slančiausko premijai 
laimėti: [apie Mato Slančiausko premijai laimėti darbų priėmimą ir kan-
didatų registravimą muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 5. 

 Adomaitis A. Pamoka apie liaudies ornamentus ir simbolius 
vyko muziejuje: [apie muziejuje vykusį edukacinį užsiėmimą apie lietuvių 
liaudies ornamentus ir simbolius] // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 5.

 Adomaitis A. propaguojamas savas kraštas: [apie išleistą spal-
votą nuotraukų aplanką „Joniškio kraštas“, kuriam informaciją teikė ir 
muziejus] // Šiaulių kraštas. – 2009, vasario 10. 

 Ališauskienė R. Išleistas naujas Joniškio krašto istorijos ir 
kultūros žurnalo „Žemygala“ numeris: [apie Joniškio istorijos ir 
kultūros muziejaus leidžiamo žurnalo „Žemygala“ naują numerį] // Joniš-
kis. – 2009, vasario 20. 

 Ališauskienė R. Vaikų konkurso „Piešiame laisvę“ dalyviai 
sulaukė įvertinimo: [apie muziejaus organizuotą konkursą, jo dalyvius, 
darbų gausą] // Sidabrė. – 2009, kovo 25. 

 Andrijauskas R. Kolekcininkų parodoje atgis dzūkų krašto 
istorijos puslapiai: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą par-
odą „Alytus ir Dzūkija: istorijos puslapiai“] // Alytaus naujienos. – 2009, 
vasario 13.
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 Apie Tyzenhauzų moteris: [GR žinutė apie kovo 6 d. Rokiškio 
krašto muziejuje pristatomą edukacinę programą apie garsias Tyzen-
hauzų moteris „Sugrįžusios gyventi“] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, 
kovo 3 d.

 Ar tikrai Kelmėje yra indėnų? // Krašto žinios. – 2009, kovo 19.
 Atkels lietuvininkų sodybos vartus [apie Mažosios Lietuvos isto-

rijos muziejuje atidarytą Kintų Vydūno kultūros centro parengtą parodą 
„Vienos sodybos vartus atkėlus“] // Klaipėda. – 2009, vasario 11.

 Atrankos į „Aukso vainiką“ ir respublikinę liaudies dailės 
parodą: [Apie kitus du šios parodos aspektus Molėtų krašto muziejaus 
etnografė Nijolė Aleinikovienė] // Vilnis. – 2009, vasario 17.

 Audimo meistro jubiliejus: [žinutė apie prasidėsiantį renginių 
ciklą, skirtą garsaus Rokiškio krašto audėjo, staklių konstruktoriaus, au-
dimo mokytojo Juozo Pipinio 120-osioms gimimo metinėms] // Gimtasis 
Rokiškis. – 2009, sausio 6.

 Bagdonienė D. Antanas Česnulis – Dzūkios žemės vaikas: 
[Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija apie drožėją ir 
Kraštotyros muziejuje atidaromą jo kūrinių parodą] // Alytaus naujie-
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