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STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE 
LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

 Baronaitė E. Ketinama gaivinti baublius: [apie D. Poškos baub-
lių – seniausio lietuviško muziejaus – atnaujinimo projektą ES struktūri-
nių fondų lėšomis] // Lietuvos rytas. – 2009, rugs. 10.

 Byčienė D. Lietuvos istorijos pamokos Varnupiuose: [apie 
gyvosios archeologijos festivalį Varnupiuose, kurio rengėjai patirties 
sėmėsi iš Lietuvos liaudies buities, Trakų istorijos, Kernavės archeolo-
gijos ir istorijos muziejų organizuojamų panašaus pobūdžio renginių] // 
Respublika. – 2009, rugp. 13.

 Ilgūnas G. Kultūra ir istorija – virtualioje erdvėje: [apie nu-
matomus įgyvendinti kultūros paveldo skaitmeninimo projektus ES 
struktūrinių fondų lėšomis] // Lietuvos rytas. – 2009, rugs. 19.

 Kontrimavičius T. Naujas kultūros židinys: [apie Sakralinio meno 
centro Anykščiuose atidarymą ir jo muziejinę ekspoziciją] // Lietuvos ry-
tas. – 2009, liep. 23.

 Mažeikienė J. Pažinti šalies praeitį padės virtualus muziejus: 
[apie numatomus įgyvendinti kultūros paveldo skaitmeninimo projektus 
ES struktūrinių fondų lėšomis] // Respublika. – 2009, rugs. 5.

 Modernus aparatas: [apie Prano Gudyno muziejinių vertybių 
restauravimo centro įsigytą modernų rentgeno aparatą] // Respubli-
ka. – 2009, liep. 9; priedas „Gyvenimas“.

 Neviera V. Muziejuose mažėja lankytojų: [apie muziejų lankomu-
mą per 2009 metų pirmą pusmetį] // Veidas. – 2009, rugp. 3.

 Pačtauskaitė L. Dvare – baltasis grožis: [apie tarptautinę lenkų 
tapytojo Voicecho Vaiso darbų parodą „Grožis atėjo pas mane“ res-
tauruotuose Užutrakio dvaro rūmuose] // Respublika. – 2009, liep. 31; 
priedas „Gyvenimas“.

 Pačtauskaitė L. Kokios kultūros mums reikia: [apie Lietuvos 
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vizitą į Nacionalinę dai-
lės galeriją ir diskusiją „Ilgalaikės Lietuvos kultūros politikos gairės. Nauji 
iššūkiai“] // Respublika. – 2009, rugp. 22; priedas „Gyvenimas“.

 Semaškaitė I. Panemunės paslapčių keliais: [apie Kauno ir Jur-
barko rajonų kultūros paveldo objektus] // Veidas. – 2009, liep. 27.

 Šatkauskaitė G. Ar grumsimės dėl gimtosios kalbos: [apie M. 
ir J. Šlapelių namo-muziejaus vadovę Almą Gudonytę ir jos darbus puo-
selėjant Vilniaus krašto kultūros paveldą] // Respublika. – 2009, rugs. 3; 
priedas „Gyvenimas“.

 Šilinskaitė E. „Odisėjos“ akordas atsidūrė muziejuje: [apie 
sportinės jachtos „Ambersail“ „Tūkstantmečio odisėją“ per pasaulio 
vandenynus ir jos ekipažo dovaną Lietuvos nacionaliniam muziejui] // 
Lietuvos rytas. – 2009, liep. 30.

 Valatkienė L. Latvijos pilys ir dvarai išgyvena atgimimą: [apie 
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narių vizitą į Latviją] // Lietuvos ry-
tas. – 2009, liep. 21; priedas „Vartai“.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS

 Augulytė M. Balsų daug – sutartinė viena: [apie Lietuvos tauto-
dailininkų darbų ir Lietuvos dailės muziejaus parodą, atidarytą Lietuvos 
tūkstantmečio dainų šventės proga Radvilų rūmuose] // Lietuvos ry-
tas. – 2009, liep. 3.

 Augulytė M. Šventė karališka: [apie Nacionalinio muziejaus LDK 
valdovų rūmų simbolinį atidarymą] // Lietuvos rytas. – 2009, liep. 3.

 Jonušaitė A., Mikšionienė R. Parodos nukels į valstybės pra-
eitį: [apie Taikomosios dailės muziejuje atidaromas parodas, skirtas 
Lietuvos vardo tūkstantmečiui] // Lietuvos rytas. – 2009, liep. 4.

 Lietuvių liaudies menas: tarp tradicijų ir šiandienos: [apie lietu-
vių liaudies meno parodą „Tradicija ir dabartis“ Lietuvos dailės muziejaus 
Radvilų rūmuose] // Respublika. – 2009, liep. 2; priedas „Gyvenimas“.

 Sostinėje – juvelyrikos darbų paroda: [apie Taikomosios dailės 
muziejuje atidaromą parodą „Baltų menas“] // Lietuvos rytas. – 2009, 
liep. 4; priedas „Sostinė“.

 Tarp senovės ir dabarties: [apie Lietuvos tautodailininkų darbų ir 
Lietuvos dailės muziejaus parodą, atidarytą Lietuvos tūkstantmečio dai-
nų šventės proga Radvilų rūmuose] // Lietuvos rytas. – 2009, liep. 3.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS

 Amatų meistrai prikels praeitį: [apie Trakų istorijos muziejaus 
organizuojamą viduramžių šventę Trakų salos pilyje] // Lietuvos ry-
tas. – 2009, rugp. 14.

 Atgijo praeitis: [apie vienuoliktąjį festivalį „Gyvosios archeologijos 
dienos“, organizuojamą Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direk-
cijos] // Lietuvos rytas. – 2009, liep. 7.

 Baigiamasis vasaros festivalio koncertas: [apie VI tarptautinį 
Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį] // Šiaulių naujienos. – 2009, 
rugs. 4.

 Balčiūnas P. Kur norėtumėte tuoktis?: [apie galimybę įregistruoti 
santuoką ne vien santuokų rūmuose ir „Aušros“ muziejaus patirtį ren-
giant fotosesijas jaunavedžiams] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 3.

 Balčiūnas P. Pristatyta knyga apie garsiąją giminę: [apie 
Ch. Frenkelio viloje vykusį „Aušros“ muziejaus leidyklos išleistos Leono 
Paleckio-Kaktavičiaus knygos „Namuose ant Pasadnos ulyčios. Dar po 
dvidešimties metų“ pristatymą] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 9.

 Budvydas U. X a. sidabrinis dubenėlis: [Trakų istorijos muzie-
jaus muziejininko straipsnis apie Baltijos pakrančių prekybinius ryšius X 
amžiuje ir retą archeologinį radinį] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 27.

 Chaimo Frenkelio vilos festivalis tęsiasi: [apie VI tarptau-
tinį Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
liep. 13.

 Festivalis džiugina visą vasarą: [apie VI tarptautinį Ch. Frenkelio 
vilos vasaros festivalį] // Šiaurės kryptis. – 2009, rugp. 20.



Muziejininkystės biuletenis

Bi
bl

io
gr

afi
nė

 a
pž

va
lg

a

LIETUVOS MUZIEJAI 2009’3 67

 Išgryninti latvių fotomenininko portretai: [apie Fotografijos 
muziejuje veikusią Jurio Kmino (Latvija) fotografijų parodą „Kelionių 
portretai“] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 21.

 Jablonskienė A. Dusetų pievų žiedai Vilniuje: [apie dailininkės 
Nomedos Saukienės darbų parodą Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejuje] // Respublika. – 2009, rugs. 19; priedas „Gyvenimas“.

 Jurio Kmino paroda Šiauliuose: [apie Fotografijos muziejuje 
veikusią Jurio Kmino (Latvija) fotografijų parodą „Kelionių portretai“] // 
Šiaurės kryptis. – 2009, rugs. 24.

 Juškaitis V. Naujausi Lepelionių piliakalnio radiniai: [Trakų 
istorijos muziejaus muziejininko straipsnis apie „Napoleono kepurę“ ir 
archeologinius tyrimus] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 33.

 Karaliūnas A. Muziejų eksponatų kolekciją papildo ir šalies 
muitininkai: [apie Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus 90-metį ir 
jo rinkinius] // Lietuvos rytas. – 2009, liep. 16.

 Kavaliauskaitė Ž. Šimtmečių istorija pristatoma parodoje: [apie 
Ch. Frenkelio viloje atidarytą parodą „Šiauliai istorijos šaltiniuose“] // 
Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 11.

 Kontrimavičius T. Lankytojų pinigai – į kasininkės kišenę: [apie 
lėšų pasisavinimą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje] // Lietuvos 
rytas. – 2009, rugp. 28.

 Lauciūtė M. Parodoje – raudona iliuzija ir pilka tikrovė: [apie 
„Aušros“ al. rūmuose eksponuojamą parodą „Gyvenimas už geležinės 
uždangos (sovietmečio paradoksai, vizijos, realybė)“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2009, rugp. 24.

 Muziejai jau ruošiasi pavasariui: [apie „Aušros“ muziejaus su-
rengtą atvirų durų dieną turizmui] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 24.

 Muziejus pristatė edukacines programas: [apie Ch. Frenkelio 
viloje vykusį muziejaus edukacinių programų ir leidinio „Muzie-
jus – mokyklai“ pristatymą] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugs. 21.

 Parodoje – mados fotografijų ciklo tąsa: [apie Fotografijos mu-
ziejuje veikusią šiauliečio drabužių dizainerio Modesto Navicko fotografi-
jų parodą „Mados fotografija“] // Šiaulių kraštas. – 2009, liep. 22. 

 Portretai, pasakojantys apie asmenybes: [apie Fotografijos 
muziejuje veikusią Jurio Kmino (Latvija) fotografijų parodą „Kelionių 
portretai“] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugs. 18.

 Poviliūnas V. Litografija „Trakų parapinė bažnyčia“: [Trakų isto-
rijos muziejaus direktoriaus straipsnis apie Trakų bažnyčią ir dailininko J. 
Myszkowskio 1886 m. litografiją] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 36.

 Poviliūnas V. Policijos sporto klubo taurė: [Trakų istorijos muzie-
jaus direktoriaus straipsnis apie Lietuvos policijos sporto tradicijas ir su 
jomis susijusį eksponatą] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 30.

 Prasidės trumpametražių filmų festivalis: [apie Ch. Frenkelio 
viloje vykusį tarptautinį mažųjų kino formų festivalį „Tinklai‘09“] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, rugs. 30.

 Proga susiburti: [apie Lietuvos liaudies buities muziejaus organi-
zuojamą Žolinės šventę] // Lietuvos rytas. – 2009, rugp. 14.

 Šiaulių „Aušros“ muziejuje – ekskursijos su audiogidu: [apie 
„Aušros“ muziejaus lankytojams siūlomą naujovę – ekskursiją su audio-
gidu] // Šiaulių kraštas. – 2009, liep. 14.

 Šidlauskienė J. Dar kartą pagerbta visų laikų mama: [apie 
Ch. Frenkelio viloje vykusį „Aušros“ muziejaus leidyklos išleistos Leono 
Paleckio-Kaktavičiaus knygos „Namuose ant Pasadnos ulyčios. Dar po 
dvidešimties metų“ pristatymą] // S plius. – 2009, rugs. 11.

 Šidlauskienė J. Šiaulių istorijos taku: [apie Ch. Frenkelio vi-
loje atidarytą parodą „Šiauliai istorijos šaltiniuose“] // S plius. – 2009, 
rugs. 18.

 Šinkūnaitė E. Trakų miesto panoraminis vaizdas: [Trakų istorijos 
muziejaus muziejininkės straipsnis apie dailininką J. Kamarauską ir jo 
paveikslą] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 32.

 Tenešis V. Išsilaisvinimo šventės taurė: [Trakų istorijos mu-
ziejaus muziejininko straipsnis apie 1941 m. birželio sukilimą menantį 
eksponatą] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 34.

 Tūkstantmečio radiniai pristatomi archeologijos parodoje: 
[apie Fotografijos muziejuje atidarytą Lietuvos vardo paminėjimo tūks-
tantmečiui skirtą archeologinę parodą „Lietuva prieš tūkstantį metų. Pra-
ėjusio gyvenimo pėdsakai“] // Šiaulių kraštas. – 2009, liep. 3.

 Urbonavičiūtė R. „Aušros“ muziejus atvėrė visų padalinių 
duris: [apie „Aušros“ muziejaus surengtą atvirų durų dieną turizmui] // 
Šiaulių naujienos. – 2009, rugs. 29.

 Urbonavičiūtė R. „Lietuva prieš tūkstantį metų“: [apie Fotogra-
fijos muziejuje atidarytą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtą 
archeologinę parodą „Lietuva prieš tūkstantį metų. Praėjusio gyvenimo 
pėdsakai“] // Šiaulių naujienos. – 2009, liep. 3.

 Urbonavičiūtė R. „Subjectum?“ – žvilgsnis į Europos miestus: 
[apie Fotografijos muziejuje veikusią vilniečio fotografo Tomo Vyšniaus-
ko parodą „Subjectum?“] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugs. 11.

 Urbonavičiūtė R. Devyniasdešimtmetį švenčianti Šaulių sąjun-
ga susirūpinusi jaunimu: [apie Ch. Frenkelio viloje vykusį baigiamąjį 
edukacinės pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Pažink Lietuvos 
šaulius“ renginį – Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio minėjimą] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, liep. 16.

 Urbonavičiūtė R. Jurio Kmino nespalvoti portretai: [apie Fo-
tografijos muziejuje veikusią Jurio Kmino (Latvija) fotografijų parodą 
„Kelionių portretai“] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugs. 25.

 Urbonavičiūtė R. Knyga „Namuose ant Pasadnos ulyčios“: 
[apie Ch. Frenkelio viloje vykusį „Aušros“ muziejaus leidyklos išleistos 
Leono Paleckio-Kaktavičiaus knygos pristatymą] // Šiaulių naujie-
nos. – 2009, rugs. 4.

 Urbonavičiūtė R. M. Navicko „Mados fotografija“: [apie Foto-
grafijos muziejuje veikusią šiauliečio drabužių dizainerio Modesto Na-
vicko fotografijų parodą „Mados fotografija“] // Šiaulių naujienos. – 2009, 
rugs. 11.
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 Urbonavičiūtė R. Mada – Fotografijos muziejuje: [apie Fotogra-
fijos muziejuje veikusią šiauliečio drabužių dizainerio Modesto Navicko 
fotografijų parodą „Mados fotografija“] // Šiaulių naujienos. – 2009, 
liep. 24.

 Urbonavičiūtė R. Muziejuje – Stasio Krasausko lakštai: [apie 
Ch. Frenkelio viloje veikusią parodą „Linijos muzika Stasio Krasausko 
lakštuose“] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugp. 7.

 Urbonavičiūtė R. Nuo šiol „Aušros“ muziejaus lankytojai 
gidą – nešiosis: [apie „Aušros“ muziejaus lankytojams siūlomą naujo-
vę – ekskursiją su audiogidu] // Šiaulių naujienos. – 2009, liep. 17.

 Urbonavičiūtė R. Paroda „Gyvenimas už geležinės uždangos“: 
[apie „Aušros“ al. rūmuose eksponuojamą parodą „Gyvenimas už ge-
ležinės uždangos (sovietmečio paradoksai, vizijos, realybė)“] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, rugp. 21.

 Urbonavičiūtė R. Prieš tūkstantį metų, kai papuošalai buvo 
eksportuojami ir skandinami pelkėse...: [apie Fotografijos muziejuje 
atidarytą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtą archeologinę 
parodą „Lietuva prieš tūkstantį metų. Praėjusio gyvenimo pėdsakai“] // 
Šiaulių naujienos. – 2009, liep. 16.

 Urbonavičiūtė R. Šiandienos muziejuje sena sugyvena su 
nauja: [interviu su „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija 
Šiukščiene apie muziejuje saugomas vertybes ir diegiamas naujas tech-
nologijas] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugp. 17.

 Urbonavičiūtė R. Vaikų nuotraukos – Fotografijos muziejuje: 
[apie Fotografijos muziejuje atidarytą tarptautinio vaikų ir jaunimo foto-
grafijų konkurso „Muziejiniai susitikimai su fotografija“ laureatų fotografi-
jų parodą] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugp. 7.

 Urbonavičiūtė R., Simutkinas V. Aštuoni šimtai metų Šiaulių 
istorijos: [apie Ch. Frenkelio viloje atidarytą parodą „Šiauliai istorijos 
šaltiniuose“] // Šiaulių naujienos. – 2009, rugs. 22.

 Visockienė M. Amerikietę violončelininkę paviliojo Europa: 
[apie VI tarptautiniame Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje koncerta-
vusią violončelininkę Zelą Terry] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugp. 19.

 Visockienė M. Baigiasi Chaimo Frenkelio vilos vasaros festi-
valis: [apie VI tarptautinį Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, rugs. 5.

 Visockienė M. Gimęs Amerikoje jaučiasi lietuviu: [apie VI tarp-
tautiniame Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje klasikines kabareto 
dainas atlikusį baritoną Džoną Staniuną (JAV)] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
liep. 24. 

 Visockienė M. Muzikantai globaliai gyvena nuo Bacho laikų: 
[apie VI tarptautiniame Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje koncerta-
vusius Vokietijos menininkus] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugp. 5. 

 Visockienė M. Optimistai: [apie VI tarptautiniame Ch. Frenkelio 
vilos vasaros festivalyje koncertavusį Izraelio muzikų duetą] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, liep. 18. 

 Višniauskas O. Paskutinė paroda prieš remontą: [apie Fotogra-

fijos muziejuje atidarytą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtą 
archeologinę parodą „Lietuva prieš tūkstantį metų. Praėjusio gyvenimo 
pėdsakai“ ir muziejaus rekonstrukciją] // Šiaulių kraštas. – 2009, liep. 7.

 Vitkus R. Gido nereikia: [apie „Aušros“ muziejaus lankytojams 
siūlomą naujovę – ekskursiją su audiogidu] // Lietuvos rytas. – 2009, 
rugp. 6.

 Zalys S. Medalis „Lietuvai 1000“: [Trakų istorijos muziejaus 
muziejininko straipsnis apie Lietuvos tūkstantmečio atminimo ženklą] // 
Trakų žemė. – 2009, Nr. 28.

 Zalys S. Paveikslas „Šventas Jonas“: [Trakų istorijos muziejaus 
muziejininko straipsnis apie Jonines ir muziejaus eksponatus, susijusius 
su šia švente] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 26.

 Zalys S. Strėlčiškių monetų lobis: [Trakų istorijos muziejaus mu-
ziejininko straipsnis apie muziejuje saugomą lobį] // Trakų žemė. – 2009, 
Nr. 29.

 Zdanavičiūtė L. Audiogidas – naujovė „Aušros“ muziejaus 
lankytojams: [apie „Aušros“ muziejaus lankytojams siūlomą naujo-
vę – ekskursiją su audiogidu] // S plius. – 2009, liep. 17.

 Zdanavičiūtė L. Sovietinio gyvenimo randai neišnyksta: [apie 
„Aušros“ al. rūmuose eksponuojamą parodą „Gyvenimas už geležinės 
uždangos (sovietmečio paradoksai, vizijos, realybė)“] // S plius. – 2009, 
rugp. 28.

 Zdanavičiūtė L. Tūkstantmetį liudijantys pėdsakai: [apie Foto-
grafijos muziejuje atidarytą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui 
skirtą archeologinę parodą „Lietuva prieš tūkstantį metų. Praėjusio 
gyvenimo pėdsakai“] // S plius. – 2009, liep. 10.

 Zdanavičiūtė L. Žvilgsnis į muziejų – pro objektyvą: [apie 
Fotografijos muziejuje atidarytą tarptautinio vaikų ir jaunimo fotografijų 
konkurso „Muziejiniai susitikimai su fotografija“ laureatų fotografijų paro-
dą] // S plius. – 2009, liep. 3.

 Zmejevskienė A. Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvo-
je monetose ir medaliuose: [Trakų istorijos muziejaus darbuotojos 
straipsnis apie popiežiaus vizitą Lietuvoje ir jį menančius eksponatus] // 
Trakų žemė. – 2009, Nr. 35.

 Zmejevskienė A. Šv. Jurgio skulptūra: [Trakų istorijos muziejaus 
istorijos skyriaus vedėjos straipsnis apie šv. Jurgio kultą ir liaudies meno 
skulptūrą] // Trakų žemė. – 2009, Nr. 31.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS

 [apie Kupiškio etnografijos muziejaus specialisto Kęstučio Dam-
kaus veiklą ir laisvalaikį ] // Kupiškėnų mintys. – 2009, rugs. 19.

 „Paroda, tarytum septyniabriaunis deimantas...“: [apie uteniš-
kių menininkų: A. Lašo, L. Šmergelio, V. Raugo, L. Bražiūno, D. Žilėnai-
tės, G. Mazūro, I. Šaučiūnienės darbų parodą, atidarytą Molėtų krašto 
muziejui priklausančioje Molėtų menų galerijoje „Akcija M“. – Iliustr. A. 
Boratinsko] // Vilnis. – 2009, birž. 16.
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 Adamonis R. Paroda – bajoriškai: [apie dailininko ir tautodaili-
ninko Prano Butkevičiaus tapybos darbų ir piešinių parodos atidarymą 
Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. – 2009, liep. 10. Nr. 58.

 Adamonis R. Pro Jonavą keliavo daug įžymybių: [apie buvusią 
Jonavos pašto stotį, kurioje šiuo metu veikia krašto muziejus] // Naujie-
nos. – 2009, liep. 24. Nr. 62, tęsinys.

 Ainų tautelė. Sachalinas: [apie Bronislovo Pilsudskio fo-
tografijų parodos „Ainų tautelė. Sachalinas“ atidarymą Alytaus 
kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2009, rugs. 22.
Ališauskienė R. Kviečia jaunųjų restauratorių stovykla Mato Slančiausko 
sodyboje-muziejuje: [apie Mato Slančiausko sodyboje-muziejuje vykusią 
restauratorių stovyklą] // Joniškis. – 2009, rugs. 4. 

 Aleknienė V. Prie aukuro – ąžuolo pagerbimas: [apie Baltų 
vienybės dienos minėjimą ant Kupiškio piliakalnio ] // Panevėžio ry-
tas. – 2009, spal. 1.

 Ališauskienė R. Minėsime Europos žydų kultūros dieną: [apie 
Europos žydų kultūros dienai skirtus muziejaus renginius] // Joniš-
kis. – 2009, rugs. 1. 

 Alka A. Išlikę iš „anų“ laikų: [Pasvalio krašto muziejaus mu-
ziejininko straipsnis apie kaimo „Maskolija“ pavadinimo kilmę] // Dar-
bas. – 2009, rugs. 29.

 Balandytė S. Populiarus rašytojas sugrįžo piemeniu: [apie 
skulptoriaus H. Orakausko skulptūros ,,Piemenukas“, kuri skirta rašytojo 
J. Baltušio 100-osioms gimimo metinėms paminėti, atidengimą] // Pa-
nevėžio rytas. – 2009, liep. 18.

 Balčiūnaitienė K. Kelionės įspūdžiai – pats vertingiausias ba-
gažas: Rytoj – Pasaulinė turizmo diena: [Pasvalio krašto muziejaus 
viešųjų ryšių specialistės straipsnis apie turizmo informacijos centro 
veiklą ir keliones] // Darbas. – 2009, rugs. 26.

 Baltijos kelio 20-mečiui: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muzie-
juje atidaromą Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos parengtą 
fotodokumentinę parodą „Baltijos kelias – kelias į Nepriklausomybę“] // 
Vakarų ekspresas. – 2009, rugs. 18.

 Bezaraitė J. Piliavietė – niokotojų spąstuose: [apie tamsiuoju 
paros metu Klaipėdos piliavietėje griaunamo senovinio mūro, invento-
riaus niokojimo problemas] // Vakarų ekspresas. – 2009, rugp. 4.

 Birštono sakralinio muziejaus informacija. Paskaita sakralinia-
me muziejuje: [ informacija apie lektorės VDU Menų fakulteto docentės 
Aušrinės Slavinskienės paskaitą sakraliniame muziejuje] // Kurorto 
aidai. – 2009, rugs. 19. 

 Bitinaitė A. Pusę šimto metų, pirštinių ir verbų: [apie tautodaili-
ninkės Joanos Jackūnienės jubiliejinę parodą Pasvalio krašto muziejuje] 
// Darbas. – 2009, rugs. 24.

 Bitinaitė A. Reikia mažai, bet vertingo maisto: [apie Pasvalio 
krašto muziejuje vykusį susitikimą su žolininke Danute Kunčiene ir mity-
bos specialiste Ksavera Vaištariene] // Darbas. – 2009, rugs. 15.

 Bitinaitė A. Seni žaislai primena vaikystę: [apie parodos „Žais-
las, su kuriuo aš užaugau“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // 
Darbas. – 2009, birž. 30.

 Bočiulytė R. Poeziją dainuos parke: [apie Klaipėdos m. Skulptūrų 
parke organizuotą poeto, dramaturgo M. Valiuko (dainuojamosios) po-
ezijos vakarą] // Klaipėda. – 2009, liep. 3.

 Butkus D. Bliujienė A. V–VIII a. kapai su žirgais ir žirgų apranga 
Lietuvos ir Latvijos pajūryje bei krašto gilumoje: [apie V–VIII a. kapų 
su žirgais aprangą Lietuvos ir Latvijos pajūryje] // Archeologija Baltica 11. 
Klaipėda, L. 149-163. – 2009, rugs. 23.

 Butkus D. Kretingos dvaro sodybos tyrinėjimai 2008 m.: [Kre-
tingos muziejaus darbuotojo straipsnis apie atliktus Kretingos dvaro 
sodybos tyrinėjimus 2008 m.] // ALT-as. – 2009, rugs. 12.

 Butkus D. Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno tyrinėjimai 2008 
m.: [Kretingos muziejaus darbuotojo straipsnis apie Lazdininkų, Kalna-
laukio kapinyno tyrinėjimus] // ALT-as, antras variantas. – 2009, rugs. 7.

 Butkutė I. Kviečia karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos 
renginiai: [apie liepos 6 d. Lietuvos valstybės dienai skirtus renginius 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje] // Joniškis. – 2009, liep. 3. 

 Charizmatiškoji Molėtų krašto muziejaus istorikė: [apie mu-
ziejininkę Virginiją Bareikienę. – Iliustr. L. Gaižutienės] // Vilnis. – 2009, 
rugs. 15.

 Darulienė K. Groti galima ir „kefyrmaišiu“: [Ukmergės krašto 
muziejaus vyr. rinkinių saugotojos straipsnis apie muziejaus filiale Už-
ugirio muziejuje vykusią muzikinę stovyklą] // Gimtoji žemė. – 2009, 
rugs. 3.

 Dauneckienė J. Dvaro šventė. Apie naujas parodas muziejuje: 
[apie klaipėdietės žurnalistės Zitos Tallat-Kelpšaitės skrybėlaičių kolekci-
ją Kretingos muziejuje] // Pajūrio naujienos. – 2009, rugp. 4.

 Dauneckienė J. Dvaro šventė. Atminties vainikas Jonui Karo-
liui Chodkevičiui: [Kretingos muziejaus Dvaro šventės programa] // 
Pajūrio naujienos. – 2009, liep. 14.

 Dauneckienė J. Dvaro šventė. Pirmą kartą dvaro švenčių isto-
rijoje: [Kretingos muziejaus darbuotojos straipsnis apie Dvaro šventės 
išskirtinius akcentus – grafų Tiškevičių kulinarinį paveldą, žolininkės A. 
Karaliūnaitės akademiją „Jono Karolio Chodkevičiaus ąžuolų paunksnė-
je“] // Pajūrio naujienos. – 2009, liep. 28.

 Dauneckienė J. Prasminga Dvaro švenčių istorija: [Kretingos 
muziejaus darbuotojos straipsnis apie Dvaro šventes] // Pajūrio naujie-
nos. – 2009, liep. 21.

 Dauneckienė J. Štrausiana Dvaro šventėje 2009: [Kretingos 
muziejaus darbuotojos straipsnis apie Klaipėdos muzikinio teatro kon-
certinę programą Kretingos Dvaro šventei] // Pajūrio naujienos. – 2009, 
liep. 17.

 Dūdaitė L. Kaip gyvenat, broliai latviai?: [apie pasienyje su Latvi-
ja buvusius dvarus ir šiandieninį gyvenimą] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, 
rugp. 29.



Muziejininkystės biuletenis
Bi

bl
io

gr
afi

nė
 a

pž
va

lg
a

LIETUVOS MUZIEJAI 2009’370

 Milaknienė R. Rokiškis Baltijos kelyje – ilgiausioje žmonių 
grandinėje: [apie rokiškėnus, dalyvavusius Baltijos kelyje] // Gimtasis 
Rokiškis. – 2009, rugp. 22.

 Dvarionienė S. Kretingos dvaro rožynai: praeičiai pagerbti, 
akiai pamaloninti: [apie Kretingos dvaro rožių kolekcijas praeityje ir 
dabar] // Pajūrio naujienos. – 2009, rugp. 5.

 Dvarionienė S. Žiemos sode: įspūdingi žiedai ir naujas gyven-
tojas: [apie Kretingos muziejaus Žiemos sode pražydusius augalus ir 
dovanotą vėžliuką] // Pajūrio naujienos. – 2009, rugs. 23.

 Enikienė D. Jubiliejinė išeivijos dailininko Alfonso Dargio 
darbų paroda, skirta 100-osioms gimimo metinėms: [apie dailininką 
A. Dargį ir jo darbų parodą Žemaičių dalės muziejuje] // Plungė. – 2009, 
rugs. 25 d.

 Enikienė D. Jubiliejinė išeivijos dailininko Alfonso Dargio 
darbų paroda, skirta 100-osioms gimimo metinėms: [apie dailininką 
A. Dargį ir jo darbų parodą Žemaičių dalės muziejuje] // Žemaičių sau-
lutė. – 2009, spal. 3

 Europos paveldo dienos paminėtos Videniškių mokykloje: 
[apie Molėtų krašto muziejaus vyr. fondų saugotojos Terezos Šakienės 
renginį] // Vilnis. – 2009, rugs. 25.

 Ežerskytė L. Lankėsi Izraelio ambasadorius: [apie tarptautinės 
foto parodos „Izraelis. Jautrus prisilietimas“ atidarymą Ukmergės krašto 
muziejuje] // Gimtoji žemė. – 2009, rugs. 26.

 Glinskas M. Žalsvi peizažai gelsvais pakraštėliais: [apie mirusio 
mokytojo, tautodailininko Ipolito Valeravičiaus akvarelių parodos atidary-
mą Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. – 2009, rugp. 4. 

 Griškevičiūtė V. Iškilmingai paminėtas Prezidento gimtadienis: 
[apie pirmojo Lietuvos Prezidento A. Smetonos 135-ųjų gimimo metinių 
iškilmingą paminėjimą Ukmergės krašto muziejaus Užugirio filiale] // 
Ukmergės žinios. – 2009, rugp. 11.

 Įspūdingai pristatyta paroda „Dubingiai-kunigaikščių Radvilų 
tėvonija: [Molėtų krašto muziejaus galerijoje „Akcija M“ pristatyta fo-
tografijų paroda „Dubingiai-Radvilų tėvonija“. – Iliustr. A. Boratinsko] // 
Vilnis. – 2009, liep. 14.

 Įvairovės persmelkta uteniškių menininkų paroda: [Septyneto 
uteniškių menininkų: A. Lašo, L. Šmergelio, V. Raugo, L. Bražiūno, D. 
Žilėnaitės, G. Mazūro, I. Šaučiūnienės paroda, atidaryta Molėtų krašto 
muziejui priklausančioje Molėtų menų galerijoje „Akcija M“. – Iliustr. – J. 
Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, birž. 16.

 Jaunieji operos atlikėjai koncertavo Kelmės dvare: [apie renginį 
Kelmės krašto muziejuje] // Kelmės kraštas. – 2009, liep. 4.

 Jonaitytė G. Dvare šeimininkauja mūzos: [apie Joniškio istorijos 
ir kultūros muziejaus organizuotą Žiemgalos krašto dailininkų plenerą] // 
Joniškis. – 2009, rugp. 7. 

 Joniškytė R. Joniškis šventė dar vieną savo gimtadienį: [apie 
miesto šventės metu vykusius renginius Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejuje] // Joniškis. – 2009, liep. 10.

 Jonušytė A. Ir Vilniuje kraštiečiams pristatyta monografija: 
[apie Kupiškio etnografijos muziejaus išleistą monografiją ,,Kupiškis. 
Gamtos ir istorijos puslapiai“ pristatymą Vilniaus kupiškėnų klube] // 
Kupiškėnų mintys. – 2009 , rugs. 12.

 Jonušytė A. Profesorių Merkių vasara Urkionyse: [apie pro-
fesorių Irenos Reginos ir Vytauto Merkių atostogas, studentų stažuotes 
Urkionių kaime, Varėnos rajone] // Kupiškėnų mintys. – 2009, rugs. 5.

 Juronytė I. Profesoriaus Jono Kazlausko atminimas gyvas 
žmonių širdyse: [apie kalbininko profesoriaus Jono Kazlausko 79-ųjų 
gimimo metinių minėjimą Matiešionyse] // Naujasis Gėlupis. – 2009, 
rugp. 7. 

 Kanišauskas S. Turtingą krašto praeitį menanti paroda: [apie 
Pasvalio krašto muziejuje atidarytą parodą „Pasvalys archyvų dokumen-
tuose“] // Darbas. – 2009, rugs. 19.

 Karpavičienė D. Muziejus prisipildė eksponatų: [apie Kelmės 
krašto muziejaus rinkinius] // Krašto žinios. – 2009, liep. 28.

 Karpavičienė D. Valstybės dieną – ir apdovanojimai, ir kon-
certas, ir kovos: [apie renginį Kelmės krašto muziejuje] // Krašto 
žinios. – 2009, liep. 9.

 Kas? Kur? Kada?: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 
konferenciją „Žiemgalos vieta Lietuvos vardo tūkstantmečio istorijoje] // 
Sidabrė. – 2009, liep. 4.

 Kazlauskas A. Beveik visas gyvenimas – ant ratų: (gydytojo 
Jono Leono Petkevičiaus mirties 100-osioms metinėms): Mūsų 
kraštiečiai: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie gy-
dytoją Joną Leoną Petkevičių] // Darbas. – 2009, rugs. 29.

 Kazlauskas A. Eilėmis išsaugos dzūkų raštą: Mūsų kultūros 
paveldas: kraštietės knyga: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko 
straipsnis apie Vlados Rinkevičienės autobiografijos ir eilių rinki-
nį – knygą „Tiek eita“] // Darbas. – 2009, liep. 21.

 Kazlauskas A. Gandrai išskrenda – profesoriaus atminimas lie-
ka: Povilo Snarskio gimimo 120-mečiui: [Pasvalio krašto muziejaus 
muziejininko straipsnis apie kraštietį profesorių, gamtos mokslų daktarą] 
// Darbas. – 2009, rugs. 1.

 Kazlauskas A. Joniškėlyje – daugiau nei prieš šimtmetį: [Pa-
svalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie kunigą-literatą 
Antaną Bortkevičių] // Darbas. – 2009, liep. 28.

 Kazlauskas A. Kas parašyta – kirviu neiškirsi: [apie muziejaus 
parodų kuratorės Aidos Dulkienės išleistą katalogą „Pasvalio tautodaili-
ninkai“] // Darbas. – 2009, rugs. 24.

 Kazlauskas A. Šių metų pirmasis: [Pasvalio krašto muziejaus 
muziejininko straipsnis apie pasvalietiškus akcentus žurnale „Žiemgala“] 
// Darbas. – 2009, liep. 16.

 Kazlauskas A. Trispalvę iškėlė savanoriai: [Pasvalio krašto mu-
ziejaus muziejininko straipsnis apie 1919 m. sausio 1 d. iškeltą vėliavą 
Gedimino pilyje] // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2009, Nr. 1. – p. 39-41.
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 Kazlauskas A. Turėtų likti Pasvalio krašte: [Pasvalio krašto mu-
ziejaus muziejininko straipsnis apie Antano Dimžlio sukurtą daugiafigūrę 
kompoziciją „1863 m. sukilėliai“] // Darbas. – 2009, liep. 30.

 Kėdainiškiai fotomenininkai surengė parodą Kelmėje: [apie 
parodą Kelmės krašto muziejuje] // Krašto žinios. – 2009, liep. 16.

 Knyga, būtina kiekvienam molėtiškiui: [apie tai, kaip Molėtų 
krašto muziejaus darbuotojai talkino išleidžiant Molėtų krašto tyrinėtojos, 
visuomenininkės, gydytojos Almos Šlamaitės knygą „ Molėtų krašto švie-
suoliai“. – Iliustr. A. Boratinsko] // Vilnis. – 2009, rugp. 25.

 Krajinienė A. Atnašavimas Sidabrei: [apie Joniškio istorijos ir kul-
tūros muziejaus organizuotą konferenciją] // Sidabrė. – 2009, rugs. 23. 

 Krajinienė A. Latvių paveldo diena: [apie Europos paveldo 
dienoms skirtus Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus renginiu] // Si-
dabrė. – 2009, rugs. 23.

 Krajinienė A. Po ošiančiais uosiais: [apie renginį skirtą žydų 
genocido dienai atminti] // Sidabrė. – 2009, rugs. 26.

 Kraštiečių sambūris Verkių rūmuose: [Verkių Mokslininkų rū-
muose tradiciškai susirinko Vilniaus molėtiškių draugijos, vadovaujamos 
Viliaus Maslausko sambūris, kuriame dalyvavo Molėtų krašto muziejaus 
atstovai. – Iliustr. A.Boratinsko] // Vilnis. – 2009, birž. 16.

 Kultūrininkai stažavosi Europoje: [apie VŠĮ „Menų gatvė“, 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei Dailės parodų rūmų kultūros 
specialistų stažuotes užsienyje pagal Leonardo da Vinčio mobilumo 
programos projektą „Kultūros projektai miesto žmonėms“] // Klaipė-
da. – 2009, rugs. 23.

 Kūrybinių darbų paroda – solidi, gausi ir įvertinta profesiona-
lų: [Molėtų krašto muziejaus parodų salėje 11-ą kartą surengta Molėtų 
rajono mokyklų mokinių ir mokytojų dailės ir technologijų kūrybinių darbų 
paroda. – Iliustr. A. Boratinsko] // Vilnis. – 2009, birž. 9.

 Kviečia jaunųjų restauratorių stovykla Mato Slančiausko so-
dyboje-muziejuje: [apie .Mato Slančiausko sodyboje-muziejuje vykusią 
restauratorių stovyklą] // Sidabrė. – 2009, rugp. 29. 

 Kviečiame į konferenciją „Sidabrės piliai – 720 metų“: [apie 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus organizuojamos konferencijos 
programą] // Joniškis. – 2009, rugs. 15. 

 Kvietkauskaitė N. Medžio raižinių paroda: [apie jaunuosius Birš-
tono gimnazijos drožėjus (vad. Algis Guobys), jų darbų eksponavimą 
Birštono muziejuje] // Naujasis Gėlupis. – 2009, liep. 1.

 Lazauskienė D. Vertingas istoriko J. Šleikaus palikimas: [apie 
istoriko J. Šleikaus knygos „Birštono kurorto istorijos apžvalga“ pristaty-
mą, vykusį Birštono muziejuje] // Gyvenimas. – 2009, liep. 4.

 Lietuvos šaulių sąjungos 20-mečiui skirta paroda: [apie Joniš-
kio istorijos ir kultūros muziejuje veikiančią parodą „...prisiekiu Lietuvos 
valstybei...] // Sidabrė. – 2009, rugs. 9. 

 Lietuvos tūkstantmečiui: [apie Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejaus konferenciją „Žiemgalos vieta Lietuvos vardo tūkstantmečio 
istorijoje“] // Joniškis. – 2009, liep. 3.

 Luotienė R. Muziejus tebegyvena principu – išsaugoti grožį: 
[apie Kretingos muziejaus darbuotojų dovanotas augalų kolekcijas pa-
sirengiant Dvaro šventei] // Švyturys. – 2009, liep. 9.

 Magelinskienė Z. Apie gerumą ir žemės spindesį: [apie ben-
drijos „Šviesa“ ir Pasvalio krašto muziejaus bendrą renginį Bernardo 
Brazdžionio mokykloje] // Darbas. – 2009, liep. 30.

 Markuckytė E., Pilkauskas D. Nacionalinė vertybė – skulptorius 
J. Zikaras: [ Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų straipsnis apie 
panevėžietį skulptorių Juozą Zikarą] // Respublika. – 2009, liep. 18.

 Milaknienė R. Dvare – praeities dvelksmas: [apie Rokiškio karšto 
muziejuje rengiamą šventę „Viena 1009 m. diena Sėlių žemėje“] // Gim-
tasis Rokiškis. – 2009, rugs. 1.

 Milaknienė R. Jubiliejus: ne visiems geriems norams lemta 
būti: [apie Rokiškio miestą, besiruošiantį švęsti 510 metų jubiliejų] // 
Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 17.

 Milaknienė R. Mūsų miestas – vaikų akimis: [apie Rokiškio 
krašto muziejuje atidarytą Rokiškio rajono mokinių piešinių ir fotografijų 
parodą „Rokiškio miestui – 510“] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 5.

 Milaknienė R. Obeliai: nuo gaisrų, karo, maro – iki: [apie Obelių 
500 metų jubiliejų, asmenybes, katastrofas ir kt.] // Gimtasis Rokiš-
kis. – 2009, rugs. 12.

 Milaknienė R. Pleneras Lionginui Šepkai ir Rokiškiui: [apie pra-
sidėjusį IX respublikinį medžio drožėjų plenerą „Improvizacijos Liongino 
Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis“, Rokiškio krašto muziejuje“ // 
Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 12.

 Milaknienė R. Prieš tūkstantį metų dvare: [apie Rokiškio krašto 
muziejuje rugsėjo 5 d. vykusį renginį „Viena 1009 m. diena Sėlių žemė-
je“] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 8.

 Milaknienė R. Projektas tęsiamas: šalia dvaro – valstiečių bui-
tis: [apie Rokiškio krašto muziejaus teritorijoje esančių klėčių remontą 
ES fondų lėšomis] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 29.

 Milaknienė R. Talentu ir grožiu blizgėjusi Sofija Tyzenhauzaitė 
atgimė Rokiškio teatre: [apie įžymias Tyzenhauzų moteris ir spektaklį 
„Grafaitė Sofija“, pastatytą Rokiškio liaudies teatre pagal S. Tyzenhau-
zaitės knygą „Reminiscencijos“] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs.26.

 Milaknienė R. Tarptautinio plenero rezultatas: Janio ir Marytės 
šeima: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį tarptautinį medžio drožėjų 
plenerą] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 19.

 Mirauskytė-Karvelienė J. Skambančios dainos ir žvangantys 
ginklai: [apie renginį Kelmės krašto muziejuje] // Bičiulis. – 2009, 
liep. 8.

 Mogulaitė S. Fiksavo pypkės rekordą: [apie respublikinį medžio 
drožėjų plenerą „Žmogus ir vanduo“ ir apie didžiausios pypkės rekordo 
fiksavimą Lietuvoje ] // Kupiškėnų mintys. – 2009, liep. 16.

 Naujasodyje, po „Žaliojo laumžirgio“ sparnu...: [Tradiciškai 
Molėtų rajone vėl organizuota respublikinė siuvinėjimo stovykla „Žaliasis 
laumžirgis“, kurią organizavo Molėtų krašto muziejaus muziejininkė-
etnografė Nijolė Aleinikovienė. – Iliustr. A.Boratinsko] // Vilnis. – 2009, 
liep. 14.
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 Naujasodžio (Molėtų r.) muziejuje atidaryta vienos iš „Baltų 
kandžių“ grupės menininkės – Lauros Pavilionytės paroda „Lai-
mės beieškant“ // Vilnis. – 2009, rugp. 7.

 Norvilaitė N. Iš Izraelio į gimtinę – šeštą kartą: [apie žydų šeimų 
apsilankymą Kupiškio mieste, kur prieš karą gyveno seneliai ir tėvai] // 
Kupiškėnų mintys. – 2009, rugs. 5. 

 Oginskių istorija pristatyta Karališkojoje pilyje Varšuvoje: 
[apie Karališkosios pilies Varšuvoje paskaitų ciklą „Lietuviai ir len-
kai – bendros istorijos paveldėtojai. Pamėginkime geriau suvokti“] // 
Plungė. – rugp. 11.

 Ornamentuotų lazdų puokštė: [apie Rokiškio krašto muziejuje 
vykusį medžio drožėjų plenerą „Improvizacijos Liongino Šepkos gyve-
nimo ir kūrybos temomis“, kurio metu buvo išdrožta skulptūra „Puokštė 
Rokiškiui“] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, rugs. 19.

 Petrauskienė V. Skulptūra primins rašytoją: [apie skulptoriaus H. 
Orakausko skulptūros ,,Piemenukas“, kuri skirta rašytojo J. Baltušio 100-
osioms gimimo metinėms paminėti atidengimą] // Lietuvos rytas. – 2009, 
liep. 18 d. Nr.163.

 Petronytė J. Auksinis vikingas užvaldė „juoduosius ar-
cheologus“: [apie mėgėjų su metalo ieškikliais pasipelnymo tikslais 
grobstomus pavienius archeologinius radinius ir jau gerokai nusiaubtą 
ištisą senovės baltų kultūrinį sluoksnį; straipsnyje – Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus direktoriaus dr. J. Genio komentarai] // Vakarų eks-
presas. – 2009, liep. 17.

 Petronytė J. Klaipėdiečiai pasiduoda provokacijoms: [apie 
provokuojantį meno projektą „Reparatio“ Skulptūrų parke, kuris nesu-
kėlė nė vieno klaipėdiečio pasipiktinimo ar abejonės] // Vakarų ekspre-
sas. – 2009, rugs. 18.

 Petronytė J. Ukmergės muziejuje – Kolumbijoje kūrusio kraš-
tiečio darbai: [Ukmergės krašto muziejaus muziejininkės straipsnis 
apie dailininko E. Ginvill-Kulviečio tapybos darbų parodą] // Ukmergės 
žinios. – 2009, liep. 17.

 Pilaitienė A. Pabrangs bilietai į muziejus: [apie Klaipėdos miesto 
savivaldybei priklausančių muziejų bilietų pabranginimo priežastis] // 
Lietuvos rytas. – 2009, liep. 24.

 Pinkiavičienė S. Kuriami A. Matučio namai: [apie Alytaus ben-
druomenės aktyvumą, asociacijos A. Matučio namams remti įkūrimą] // 
Alytaus naujienos. – 2009, rugs. 1.

 Reipienė Z. Poezija – lyg baltas vaikystės namų stalas: [apie 
poezijos vakarą su poetais Nijole Daujotyte ir Valdu Daškevičiumi A. Jo-
nyno memorialiniame muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2009, rugs. 16.

 Žvinakevičiūtė A. Dzūkiško suvenyro viziją dar teks brandin-
ti: [apie Dzūkijos krašto tautodailininkų pastangas sukurti patrauklių, 
gimtojo krašto savitumus atspindinčių dzūkiškų suvenyrų bei parodą 
„Dzūkiškas suvenyras“ galerijoje „Skrydis“] // Alytaus naujienos. – 2009, 
rugs. 25.

 Po plenero – nauja kompozicija: [žinutė apie Rokiškio krašto 

muziejuje vykusį tarptautinį plenerą, kurio metu buvo sukurta skulp-
tūrinė kompozicija, pastatyta muziejaus teritorijoje] // Gimtasis Rokiš-
kis. – 2009, rugs. 22.

 Polenskaitė L. Nutrūkusi styga: [apie kalbininko profesoriaus 
Jono Kazlausko 79-ųjų gimimo metinių minėjimą Matiešionyse] // Kuror-
to aidai. – 2009, rugp. 7. 

 Primins Baltijos kelią: [apie Mažosios Lietuvos istorijos muzie-
juje atidaromą Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos parengtą 
fotodokumentinę parodą „Baltijos kelias – kelias į Nepriklausomybę“] // 
Klaipėda. – 2009, rugs. 18.

 Projektas: [žinutė apie Rokiškio krašto muziejuje vykstantį tarptau-
tinį medžio amatininkų ir drožėjų plenerą] // Gimtasis Rokiškis. – 2009, 
rugs. 17.

 Restauruotas seniausias Lietuvos svirnas: [Kelmės krašto mu-
ziejaus užsakytas straipsnis apie projekto „Kelmės dvaro sodybos svirno 
restauravimas ir pritaikymas muziejinei, kultūrinei ir švietimo paskirčiai“ 
vykdymą] // Kelmės kraštas. – 2009, rugs. 5.

 Ripskytė L. Istorikai diskutuos apie Žiemgalos vietą Lietuvos 
istorijoje: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje vyksiančią konfe-
renciją] // Šiaulių kraštas. – 2009, liep. 2. 

 Ripskytė L. Jakiškių dvare susibėgo menai: [apie muziejaus or-
ganizuotą Žiemgalos krašto dailininkų plenerą] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
rugp. 11. 

 Ripskytė L. Joniškio protėviai medžiojo stumbrus: [apie Joniš-
kio istorijos ir kultūros muziejuje vykusią istorinę konferenciją] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, rugs. 28.

 Ripskytė L. Joniškis pavadintas senosios demokratijos lyde-
riu: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje vykusią konferenciją 
„Žiemgalos vieta Lietuvos vardo tūkstantmečio istorijoje“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2009, liep. 9.

 Ripskytė L. Restauratorės su mokiniais konservavo muziejaus 
eksponatus: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vykdomą edu-
kacinį projektą] // Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 15. 

 Ripskytė L. Tarp garsiausių žydų – išeiviai iš Joniškio ir Ža-
garės: [apie Europos žydų kultūros dienai skirtus Joniškio istorijos ir 
kultūros muziejaus renginius: knygos pristatymą, dokumentinio filmo 
demonstravimą ir žydų tautinių dainų ir šokių kolektyvo programą] // 
Šiaulių kraštas. – 2009, rugs. 15. 

 Rudnickienė L. Kūrybos motyvų paieškos Jakiškiuose: [apie 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus organizuotą Žiemgalos krašto 
dailininkų plenerą] // Sidabrė. – 2009, rugp. 8. 

 Rudnickienė L. Piliakalnį nušvietė laužas ir fakelai: [apie Jo-
niškio istorijos ir kultūros muziejaus renginį skirtą Lietuvos valstybės 
(karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai] // Sidabrė. – 2009, liep. 8.

 Sabaliauskaitė A. Užmirštos Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (LDK) istorinės karo vėliavos: [Birštono muziejaus vyr. fondų 
saugotojos straipsnis apie dokumentinę parodą Birštono muziejuje, 
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skirtą Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienai ir Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui paminėti] // Kurorto aidai. – 2009, liep. 4. 

 Sabaliauskaitė A. Užmirštos Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (LDK) istorinės karo vėliavos: [Birštono muziejaus vyr. fondų 
saugotojos straipsnis apie dokumentinę parodą Birštono muziejuje, 
skirtą Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dienai ir Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui paminėti] // Naujasis Gėlupis. – 2009, liep. 8. 

 Senamiesčio galerijos menininkai Molėtuose: [apie Molėtų 
krašto muziejaus galerijoje „Akcija M“ atidarytą grupės Totorių gatvės 
menininkų darbų parodą. – Iliustr. J. Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, 
rugp. 25.

 Sidabrei – 720: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus rengia-
mą konferenciją „Sidabrės piliai – 720 metų] // Sidabrė. – 2009, rugs. 9.

 
 Silickienė G. Padėka Rokiškiui – grafų herbai: [apie dailininkės 

M. Čepukienės dovanotus herbus Rokiškio krašto muziejui] // Respubli-
ka.– 2009, rugp. 4.

 Silickienė G. Padėka Rokiškiui – grafų herbai: [apie dailininkės 
M. Čepukienės unikalią dovaną Rokiškio krašto muziejui] // Respubli-
ka. – 2009, rugp. 4; priedas „Gyvenimas“.

 Silickienė G. Rokiškio dvare – nauji gyventojai ir papročiai: 
[apie Rokiškio krašto muziejaus organizuojamo tautodailininkų – medžio 
drožėjų plenero metu sukurtą naują kompoziciją, įkurdintą Rokiškio 
Liongino Šepkos skulptūrų parke] // Respublika. – 2009, rugs. 19; prie-
das „Gyvenimas“.

 Skudutiškyje – trečiasis menininkų simpoziumas: [Molėtų kraš-
to muziejus ir galerija „Akcija M“ trečius metus iš eilės organizuoja profe-
sionalių menininkų simpoziumus Skudutiškyje] // Vilnis. – 2009, rugp. 7.

 
 Skudutiškyje vėl tvyro kūrybinė dvasia ir šventinė nuotaika: 

[apie menininkų simpoziumą, kurį organizavo Molėtų krašto muziejaus 
galerijos „Akcija M“ vadovė A. Černiūtė. – Iliustr. J. Bareikio] // Molėtų 
žinios. – 2009, rugp. 11. 

 Skudutiškyje vėl tvyro kūrybinė dvasia ir šventinė nuotaika: 
[Molėtų krašto muziejus ir galerija „Akcija M“ trečius metus iš eilės orga-
nizuoja profesionalių menininkų simpoziumus Skudutiškyje. – Iliustr. J. 
Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, rugp. 7. 

 Skulptūraitė Sondrena Muziejininkių nuotykiai Italijoje I: [hu-
moristinis esė apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus muziejininkių 
stažuotę pietryčių Italijoje pagal Leonardo da Vinčio mobilumo progra-
mos projektą „Kultūros projektai miesto žmonėms“] // Klaipėda. – 2009, 
rugs. 23.

 Spurytė V. Bilietai į muziejų bus brangesni: [apie patvirtintas 
naujas Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei jo padalinių bilietų 
kainas] // Klaipėda. – 2009, liep. 24.

 Spurytė V. Į muziejų – storesne pinigine: [apie svarstomą pro-
jektą pakelti Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bei jo padalinių bilietų 
kainas] // Klaipėda. – 2009, liep. 14.

 Šimkutė L. Kelmiškių prisiminimai apie Pupų Dėdę ir senąją 
Kelmę: [Kelmės krašto muziejaus muziejininkės straipsnis] // Bičiu-
lis. – 2009, rugs. 2.

 Šimukauskaitė R. Naujų vilčių, brandaus tikėjimo ir tyros 
meilės metas: [apie vykusius renginius, skirtus jubiliejinėms iškilmės] // 
Gyvenimas. – 2009, liep. 25. 

 Šimukauskaitė R. Suskrido kalbos paukščiai: [apie kalbininko 
profesoriaus Jono Kazlausko gimimo metinių minėjimą Matiešionyse] // 
Gyvenimas. – 2009, rugp. 8. 

 Tapybos pleneras Inturkėje: [apie Molėtų krašto muziejaus ir 
galerijos „Akcija M“ organizuotus profesionalių menininkų plenerus ir 
simpoziumus Videniškiuose, Balninkuose, Molėtuose, Skudutiškyje] // 
Vilnis. – 2009, liep. 10.

 Vaičeliūnienė E. Laukminiškių kaimo muziejuje apsilankė 
Babickų gentainiai: [apie Laukminiškių kaimo muziejuje vykusį susi-
tikimą su Mariaus ir Dalios Narių šeima, atvykusia iš JAV] // Kupiškėnų 
mintys. – 2009, liep. 11.

 Vaičeliūnienė E. Kur aisiu aisiu, kur būsiu būsiu: [apie Baltų 
vienybės dienos minėjimą ant Kupiškio piliakalnio, kurią Kupiškio etnog-
rafijos muziejus rengė kartu su Kupiškio kultūros centru] // Kupiškėnų 
mintys. – 2009, rugs. 26.

 Vaiškūnas J. Tarp ryškių rugpjūčio žvaigždžių sužibs ir kome-
tos dulkės: [Molėtų krašto muziejaus darbuotojo publikacija. – Iliustr. A. 
Boratinsko] // Vilnis. – 2009, rugp. 4.

 Valkauskienė O. Birštono bažnyčia skaičiuoja jau antrąjį šimt-
metį: [apie parodą ir renginius, skirtus bažnyčios pastatymo šimtmečio 
sukakčiai ] // Naujasis gėlupis. − 2009, liep. 22. 

 Vapsevičienė L. Baltijos kelias – vienybės kelias: [apie Raseinių 
krašto istorijos muziejaus parodą, skirtą Baltijos kelio dvidešimtmečiui 
paminėti] // Naujas rytas. – 2009, rugp. 19. 

 Vičas D. Europos žydų kultūros diena Joniškyje: [apie Europos 
žydų kultūros dienai skirtus Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus rengi-
nius] // Joniškis. – 2009, rugs. 11.

 Vičas D. Lietuvos vardo tūkstantmetis ir valstybės diena pa-
minėtos istorinėje vietoje: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus 
renginį, skirtą Lietuvos valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) 
dienai] // Joniškis. – 2009, liep. 14

 Vičas D. Mūsų protėviai nevengė paskanauti ir arklienos: [apie 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje vykusią istorinę konferenciją, skirtą 
Sidabrės pilies 720-osioms metinėms] // Joniškis. – 2009, rugs. 29. 

 Videniškių mugės renesansas: [apie renginį, kurį organizavo 
Videniškių pagrindinės mokyklos istorikė ir Molėtų krašto muziejaus rin-
kinių saugotoja Tereza Šakienė. – Iliustr. A. Boratinsko] // Vilnis. – 2009, 
birž. 19.

 Vilikanskytė M. Muziejų lankymas brangs: [apie Klaipėdos m. 
savivaldybės Finansų ir ekonomikos komiteto pritarimą projektui dėl 
naujų Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus bilietų kainų] // Vakarų 
ekspresas. – 2009, liep. 14.
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 Vilniaus senamiesčio menininkų darbai – Molėtų galerijoje: 
[apie Molėtų krašto muziejaus galerijoje „Akcija M“ ir Molėtų krašto 
muziejaus parodų salėje atidarytą aštuonių menininkų grupės „Totorių 
Gatvės menininkai“ iš Vilniaus  darbų parodą. – Iliustr. A. Boratinsko] // 
Vilnis. – 2009, rugp. 25.

 Vilniaus senamiesčio menininkų darbai – Molėtų galerijoje: 
[apie Molėtų krašto muziejuje atidarytą menininkų grupės iš Vilniaus 
darbų parodą. – Iliustr. A. Boratinsko] // Vilnis. – 2009, rugp. 25.

 Zajančkauskienė R. Birštono šv. Antano Paduviečio bažny-
čiai – 100: [Birštono sakralinio muziejaus vadovės straipsnis apie 
Birštono parapijinės bažnyčios istoriją, šimto metų sukaktį švenčiančios 
bažnyčios istorija, parapijoje dirbusius kunigus bei Birštono parapijos 
šiandiena] // Gyvenimas. − 2009, liep. 18.

 Žemaitis J. Paveiksluose įamžinta Inturkė: [apie Molėtų krašto 
muziejaus ir galerijos „Akcija M“ organizuotą profesionalių menininkų 
plenerą Inturkėje. – Iliustr. J. Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, liep. 10.

 Židonienė J. Antradieninėje mugėje Videniškiuose atgijo se-
nieji amatai: [apie Videniškių pagrindinės mokyklos istorikės ir Molėtų 
krašto muziejaus rinkinių saugotojos Terezos Šakienės renginį. – Iliustr. 
J. Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, birž. 19.

 Židonienė J. Paroda, pranokusi lūkesčius: [apie Molėtų krašto 
muziejaus parodų salėje 11-ą kartą surengtą Molėtų rajono mokyklų mo-
kinių ir mokytojų dailės ir technologijų kūrybinių darbų parodą. – Iliustr. 
J. Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, birž. 9.

 Žiemgalos vardan susivienijo mokslas ir menas: [apie Joniškio 
istorijos ir kultūros muziejuje vykusią konferenciją „Žiemgalos vieta Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio istorijoje“ ir Žiemgalos krašto dailininkų darbų 
parodos pristatymą] // Sidabrė. – 2009 liep. 15. 

 Žilytė K. Meno akcija „Kitkas parkui“: [apie Klaipėdos m. 
Skulptūrų parke organizuojamą meno akciją „Kitkas parkui“] // Vakarų 
ekspresas. – 2009, rugp. 25.

 Žinių niekada nebūna per daug: [apie Molėtų krašto muziejaus 
muziejininkės-etnografės Nijolės Aleinikovienės organizuotą respubliki-
nę siuvinėjimo stovyklą „Žaliasis laumžirgis“ Alantos dvare. – Iliustr. J. 
Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, liep. 14.

 Žiūkaitė J. Kur švęsim Baltų vienybės dieną: [apie Baltų 
vienybės dienos minėjimą ant Kupiškio piliakalnio] // Kupiškėnų min-
tys. – 2009, rugs. 12.

 Žolinės savaitgalis Skudutiškyje: [apie dailininkų plenero par-
odos pristatymą Molėtų krašto muziejaus galerijoje „Akcija M“. – Iliustr. 
J. Bareikio] // Molėtų žinios. – 2009, rugp. 18. 

APIE ŽINYBINIUS, PRIVAČIUS IR KITUS MUZIEJUS

 Cibulskis G. Tuskulėnuose – aukų pagerbimas: [apie Tuskulėnų 
aukų atminimo dienos minėjimą] // 15 min. Vilnius. – 2009, rugs. 29

 Muziejuje atskleidžiamos kontrabandos paslaptys: [apie 
Muitinės muziejaus parodą „Kontrabanda nuo XV a. iki mūsų dienų“] // 
Lietuvos rytas. – 2009, liep. 25; priedas „Sostinė“.

 Obcarskaitė E. Skulptūra Lietuvos tūkstantmečiui: [apie Gintaro 
Karoso meno kūrinius ir skulptūrą „Ženklas“, kuri skirta Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimui] // Verslo žinios. – 2009, rugp. 8.

 Sereikaitė J. Europos parko meditacijos: [apie Europos parką ir 
jo kūrėjo Gintaro Karoso kūrybą] // Literatūra ir menas. – 2009, liep. 24.

 Sereikaitė J. Gyvenimo projektas Europos parke: [apie Europos 
parko įkūrėjo Gintaro Karoso kūrybą] // Valstiečių laikraštis. – 2009, 
rugp. 8.

 Ziabkus A. Dovana – naktis siaubo name: [apie Palangoje duris 
atvėrusius privačius siaubo namus-muziejų] // Lietuvos rytas. – 2009, 
liep. 3.

APIE PASAULIO MUZIEJUS
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