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STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE 
LEIDINIUOSE
MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

 Apvogė muziejų: [apie vagystę Viekšnių miestelyje veikiančiame Aleksandro 
Griškevičiaus memorialiniame muziejuje] // Respublika. – 2009, gruodžio 5.

 Ateities muziejams – kompetentingi darbuotojai: [apie Lietuvos muziejų 
asociacijos mokymų projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų 
ugdymas: II etapas, kurį remia Europos socialinis fondas] // Europos ritmu. – 2009, 
Nr. 3 (7).

 Dumalakas A. Į Bilbao – jau trečia delegacija: [apie Vilniaus m. sav. tarybos 
narių vizitus į Ispaniją, Bilbao m. apžiūrėti Guggenheimo muziejaus] // Lietuvos 
rytas. – 2009, lapkričio 18.

 Įteikta premija: [apie valstybinės Jono Basanavičiaus premijos įteikimo 
ceremoniją Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei] // Respub-
lika. – 2009, lapkričio 24.

 Plakatai – internete: [žinutė apie tai, kad Alberto ir Viktorijos muziejus Lon-
done suskaitmenino ir paskelbė muziejaus portale Lietuvos ir Centrinės bei Vidurio 
Europos dailininkų 1989–1990 m. sukurtų plakatų kolekciją] // Respublika. – 2009, 
lapkričio 25.

 Putelytė G. Paradoksas: įėjimas į daugumą privačių muzie-
jų – nemokamas: [apie privačių muziejų veiklą Lietuvoje] // Veidas. – 2009, 
lapkričio 9.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS

 Didžiulis istorinis J. Matejko paveikslas atkeliavo į Vilnių: [apie parodą 
„Liublino unija (...)“ Taikomosios dailės muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2009, lapkričio 
19.

 Jablonskienė A. Janas Mateika ir vėl Vilniuje: [apie parodą „Liublino unija 
(...)“ Taikomosios dailės muziejuje] // Respublika. – 2009, lapkričio 24.

 Jablonskienė A. Kur gimsta tekstilės šedevrai: [apie tekstilininkės Da-
nutės Kvietkevičiūtės jubiliejinę parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Respubli-
ka. – 2009, spalio 24.

 Mikšionienė R. Heraldikos kūrėjas įkvėpimo randa istorijoje: [apie grafiko 
Arvydo Každailio retrospektyvinę kūrybos parodą Lietuvos dailės muziejaus Vil-
niaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2009, spalio 5.

 Mikšionienė R. Ką dėvėjome praeity?: [apie A. Vasiljevo kolekcijos parodą 
„Karalienės Viktorijos laikų mada 1830–1900 metais“ LDM Radvilų rūmuose] // 
Lietuvos rytas. – 2009, lapkričio 21.

 Mikšionienė R. Pilnos grožio knygos: [apie vieną garsiausių XX amžiaus 
vitražo meistrų Albiną Elskų ir jam skirtų leidinių pristatymą Lietuvos dailės muzieju-
je] // Lietuvos rytas. – 2009, spalio 14.

 Mikšionienė R. Savitoje parodoje – šaltojo karo paradoksai: [apie Vikto-
rijos ir Alberto muziejaus (Londonas) parodą „Šaltojo karo metų modernizmas (...)“ 
Nacionalinėje dailės galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2009, spalio 3.

 Odisėjos paroda: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidarytą paro-
dą „Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva“] // Respublika. – 2009, 
gruodžio 8.

 Ramanauskaitė A. „Dirbame psichologinio teroro sąlygomis“: [apie 
Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai] // Respub-
lika. – 2009, gruodžio 3. 

 Stankevičiūtė R. Lietuvoje – juokdarys, Niujorke – žvaigždė: [apie 
avangardinio meno judėjimo „Fluxus“ pradininko Jurgio Mačiūno pripažinimą JAV 
ir jo darbų ekspoziciją Niujorko moderniojo meno muziejuje (MoMA)] // Lietuvos 
rytas. – 2009, lapkričio 16.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS

 „Aušros“ muziejaus vakarai atskleis Šiaulių istorijos šaltinius: [apie Ch. 
Frenkelio viloje veikusioje parodoje „Šiauliai istorijos šaltiniuose“ organizuotus isto-
rijos vakarų ciklo renginius] // Šiaulių kraštas. – 2009, spalio 13.

 „Aušros“ muziejuje – kalėdiniai stebuklai: [apie „Aušros“ muziejaus Šiaulių 
apskrities vaikų globos namams ir specialiosioms mokykloms organizuojamą akciją 
„Kalėdiniai stebuklai“] // Šiaulių kraštas. – 2009, lapkričio 26.

 „Aušros“ muziejuje prasidėjo „Kalėdiniai stebuklai“: [apie „Aušros“ mu-
ziejaus Šiaulių apskrities vaikų globos namams ir specialiosioms mokykloms orga-
nizuojamą akciją „Kalėdiniai stebuklai“] // Šiaulių naujienos. – 2009, gruodžio 8.

 „Tindirindis“ vėl sugrįžo: [apie Ch. Frenkelio viloje viešėjusį tradicinį VII 
tarptautinį animacinių filmų festivalį „Tindirindis 2009“] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
lapkričio 5.

 Amerikos fragmentai Šiauliuose: [apie Ch. Frenkelio viloje demonstruotą 
nemokamą keliaujančią kino programą „Amerikos fragmentai – JAV dokumentika 
šiandien“] // Šiaulių kraštas. – 2009, spalio 21.

 Baltrušaitis V. Lietuvos liaudies buities muziejaus ir „Versmės“ leidyklos 
bendradarbiavimas: [Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojo straipsnis] // 
Gimtasai kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Bertašiūtė R. Medinio paveldo puoselėjimas Lietuvos liaudies buities 
muziejuje: [Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos straipsnis apie medinį 
paveldą] // Gimtasai kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Budrienė I. Latvijos dailės klasikas pristatytas Šiauliuose: [apie Ch. 
Frenkelio viloje atidarytą latvių dailės klasiko Gederto Eliaso (1887–1975) kūrybos 
parodą] // Šiauliai plius. – 2009, lapkričio 13.

 Budrienė I. Šalkauskai vaikaičio ir sūnaus akimis: [apie Ch. Frenkelio viloje 
vykusį Šalkauskų šeimos atminimo vakarą] // Šiauliai plius. – 2009, spalio 30.

 Budrienė I. Tarpukario šuolį lėmė laisvė: [apie Ch. Frenkelio viloje vei-
kusioje parodoje „Šiauliai istorijos šaltiniuose“ organizuoto istorijos vakarų ciklo 
pirmąjį renginį – Šiaulių universiteto docento Jono Sireikos paskaitą] // Šiauliai 
plius. – 2009, spalio 16.

 Budvydas U. Skalvių socialinio gyvenimo aspektai Viešvilės kapinyno 
duomenimis: [Trakų istorijos muziejaus archeologijos skyriaus vedėjo straipsnis 
apie naujausius Viešvilės kapinyno radinius] // Voruta. – 2009, Nr. 24.

 Dailės mokyklos mokinių retrospektyvinė paroda: [apie Aušros al. 
rūmuose atidarytą Šiaulių dailės mokyklos mokinių darbų parodą] // Šiaulių naujie-
nos. – 2009, spalio 9.

 Dumalakas A. Piliai – milijonai: [apie ES lėšų skyrimą Trakų istorijos 
muziejaus padaliniui – Medininkų piliavietei – renovuoti] // Lietuvos rytas. – 2009, 
gruodžio 29.

 ELTA ir lrytas.lt informacija. Kinematografininkų premijos – „Duburiui“ 
ir „Upei“: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vykusius Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos premijų teikimus ir muziejaus įsteigtą prizą] // 
www.lrytas.lt – 2009, gruodžio 18 d.

 Festivalis „Nepatogus kinas“: apie tai, ką draudžiama nutylėti: [apie Ch. 
Frenkelio viloje demonstruotą vienintelį Baltijos ir Šiaurės šalyse dokumentinių filmų 
žmogaus teisių tema festivalį „Ad Hoc: nepatogus kinas“] // Šiaurės kryptis. – 2009, 
lapkričio 26.

 Genealogijos medžių augintojams: [apie Ch. Frenkelio viloje veikusioje par-
odoje „Šiauliai istorijos šaltiniuose“ organizuotus istorijos vakarų ciklo renginius] // 
Šiaulių naujienos. – 2009, spalio 30.

 Geriausi praėjusių metų spaudos kadrai: [apie Fotografijos muziejuje ati-
darytą Lietuvos spaudos fotografų geriausių praėjusių metų darbų parodą] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, spalio 9.

 Jagminaitė E. „Tinklai“ meta tinklą Šiauliuose: [apie Ch. Frenkelio 
viloje viešėjusį XI tarptautinį mažųjų kino formų festivalį „Tinklai ‘09“] // Šiauliai 
plius. – 2009, spalio 2–8.

 Kalėdinės ekskursijos Ch. Frenkelio viloje: [apie „Aušros“ muziejaus kalė-
dinę dovaną šiauliečiams – nemokamą ekspozicijos lankymą ir ekskursijas su gidu 
Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių naujienos. – 2009, gruodžio 11.

 Kardokas D. Popamokinė edukacinė veikla „Iš mokyklos į muziejų 2“: 
[apie muziejuje jau ketverius metus sėkmingai tęsiamą socializacijos projektą, 
kuriame šį kartą dalyvavo moksleiviai iš Kauno apskrities vaikų socializacijos centro 
„Saulutė“] // „Švietimo naujienos“ – 2009, lapkritis.

 Kavaliauskaitė Ž. Į muziejų atskrido „Bitė“: [apie „Aušros“ muziejaus 
laimėjimą – Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos organizuotos „Idėjų 
mugės“ prizą – simbolinę „Bitę“ už „Geriausią idėją 2009“] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
lapkričio 4.

 Kavaliauskaitė Ž. Sienos slėpė autentiškus ornamentus: [apie restauruotą 
kambarį „Aušros“ muziejui priklausančiuose Venclauskių namuose] // Šiaulių kraš-
tas. – 2009, lapkričio 12.

 Kinematografininkų premijos – „Duburiui“ ir „Upei“, kino istorijos 
„Pėda“ – operatoriui J. Griciui: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 
vykusius Lietuvos kinematografininkų sąjungos premijų teikimus ir muziejaus įsteig-
tą prizą] // www.atn.lt. – 2009, gruodžio 18 d.

 Klaido Navicko karpiniuose – senosios lietuvių dievybės: [apie Aušros 
al. rūmuose atidarytą vilniečio tautodailininko K. Navicko karpinių parodą] // Šiaulių 
naujienos. – 2009, gruodžio 4.

 Koskienė N. Latvių klasiko darbus galima pamatyti tik parodoje: [apie Ch. 
Frenkelio viloje atidarytą latvių dailės klasiko Gederto Eliaso (1887–1975) kūrybos 
parodą] // Šiaulių kraštas. – 2009, lapkričio 11.

 Koskienė N. Šalia duonos visada buvo žaidimų: [interviu su „Aušros“ 
muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Rūta Stankuviene apie tradicinius lietuvių 
liaudies žaidimus ir papročius] // Šiaulių kraštas. – 2009, gruodžio 24.

 Kutkaitytė M. Muziejininkai: edukacinės programos populiarėja: [apie 
Muziejų edukacines programas, kalbintos Lietuvos teatro, muzikos ir kino muzie-
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jaus edukacinių programų vedėjos ir rengėjos D. Krutulienė ir R. Jackūnaitė] // 
www.lrt.lt. – 2009, spalio 30.

 Laurutytė O. „Tindirindis“ sujungs du pasaulius – suaugusiųjų ir vaikų: 
[apie Ch. Frenkelio viloje viešėjusį tradicinį VII tarptautinį animacinių filmų festivalį 
„Tindirindis 2009“] // Šiauliai plius. – 2009, lapkričio 6–12.

 Lazauskienė A. Muziejininkų viešnagė Švedijoje: [Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotojos straipsnis apie muziejininkų kvalifikacijos kėlimą Jamtlio 
muziejuje] // Gimtasai kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Leikaitė J. Vėl kviečia „Tindirindis“: [apie VII-ąjį Tarptautinį animacinių filmų 
festivalį „Tindirindis 2009“, kuris vyko ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // 
7 meno dienos. – 2009, spalio 16.

 Levickaitė I. Ugdymo medijos: muziejaus eksponatus keičia virtualios 
formos: [Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos straipsnis apie du 
kompaktinius diskus, sukurtus remiantis muziejaus ekspozicijomis] // Gimtasai 
kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Lietuvos kinematografininkų sąjunga pagerbė geriausius metų filmus: 
[apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vykusius Lietuvos kinematografinin-
kų sąjungos premijų teikimus ir muziejaus įsteigtą prizą] // 7 meno dienos. – 2009, 
gruodžio 25.

 Lietuvos kino šimtmetis – retrospektyvinėje parodoje: [apie Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje veikiančią parodą „Lietuvos kinas. 1909–2009“] // 
www.lietuva.lt. – 2009, lapkričio 6.

 LRT ir ELTA informacija. Akimirkos iš Lietuvos kino šimtmečiui skirtos 
parodos: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje veikiančią parodą „Lietu-
vos kinas. 1909–2009“] // www.lrt.lt. – 2009, lapkričio 6.

 Mackevičiūtė G. Bet visada buvo... spausdintas žodis: [apie unikalią 
lietuvišką pedagoginę literatūrą, kaupiamą, saugomą, tyrinėjamą bei populiarinamą 
vieninteliame švietimo istorijos muziejuje Lietuvoje – Pedagoginiame muziejuje] // 
„Švietimo naujienos“ – 2009, spalis.

 Mackevičiūtė G. XX a. pirmos pusės vaizdinės mokymo priemonės. 
Plakatai. Gamtos mokslai: [apie parodą iš Pedagoginio muziejaus fondų „XX 
a. pirmos pusės vaizdinės mokymo priemonės. Plakatai. Gamtos mokslai“, 
kurioje pristatoma įspūdinga gamtininko, visuomenininko, ilgamečio muziejaus 
direktoriaus V. Ruzgo surinktų vaizdinių mokymo priemonių kolekcija] // „Švietimo 
naujienos“ – 2009, lapkritis.

 Markauskas J. Tremties sektoriaus ekspozicija: dienoraščio puslapiai: 
[straipsnis apie Tremties ir pasipriešinimo sektoriaus kūrimą muziejuje] // Gimtasai 
kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Mockutė A. Julius Šalkauskis kilme nesigiria: [apie Ch. Frenkelio viloje 
vykusį Šalkauskų šeimos atminimo vakarą] // Šiaulių kraštas. – 2009, spalio 23.

 Mockutė A. Malūnas vėl moja sparnais: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejui 
priklausančio Žaliūkių vėjo malūno rekonstrukcijos eigą] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
spalio 23.

 Mockutė A. Muziejus pasikeis ir iš vidaus, ir iš išorės: [apie rekonstruk-
cijai uždarytą Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinį – Fotografijos muziejų] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, spalio 21.

 Mockutė A. Teisininko karpiniai eksponuojami muziejuje: [apie Aušros 
al. rūmuose atidarytą vilniečio tautodailininko K. Navicko karpinių parodą] // Šiaulių 
kraštas. – 2009, gruodžio 10.

 Mockutė A. Už aukas nupirktas fortepijonas: [apie „Aušros“ muziejaus 
už paaukotas lėšas įsigytą restauruotą „Bechstein“ fortepijoną] // Šiaulių kraš-
tas. – 2009, gruodžio 10.

 Mockutė A. Žaliūkių malūno Šiauliai galėjo netekti: [Šiaulių „Aušros“ 
muziejui priklausančio Žaliūkių vėjo malūno istorija] // Šiaulių kraštas. – 2009, 
spalio 15.

 Morkūnas E. J. Muziejininkui Vytautui Stanikūnui – 85!: [Lietuvos liaudies 
buities muziejaus darbuotojo straipsnis apie muziejaus įkūrėją ir pirmąjį direktorių] // 
Gimtasai kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Narvidas V. F. De Witto žemėlapis „Magni Ducatus Lithuaniae“: [Trakų is-
torijos muziejaus direktoriaus pavaduotojo straipsnis apie XVII a. olandų kartografo 
neįprastos orientacijos žemėlapį] // Voruta.– 2009, Nr. 20.

 Narvidas V. Kiprijonas Norvidas ir jo medalis: [Trakų istorijos muziejaus 
direktoriaus pavaduotojo straipsnis apie žymų lenkų poetą romantiką ir dailininką] 
// Voruta. – 2009, Nr. 22.

 Olechnovičienė V. Pavasario ciklo papročiai Lietuvos liaudies buities 
muziejuje: [Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojos straipsnis apie Vely-
kas, Atvelykį, Jurgines, Pirmosios vagos šventes, Sekmines muziejuje] // Gimtasai 
kraštas. – 2009, Nr. 2.

 Paaiškėjo šių metų kinematografijos sąjungos laureatai: [apie Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje vykusius Lietuvos kinematografininkų sąjungos 
premijų teikimus ir muziejaus įsteigtą prizą] // www.kino-maistas.lt. – 2009, gruodžio 
18.

 Pačtauskaitė L. Vytautas Didysis: valdovo įvaizdis: [apie Trakų istorijos 

muziejaus renginį, skirtą Vytauto Didžiojo 579-osioms mirties metinėms paminėti] // 
Respublika. – 2009, spalio 27.

 Pagal dienraščio „Respublika“ informaciją. Muziejuje atidarytoje paro-
doje – 100 Lietuvos kino metų: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 
veikusią parodą „Lietuvos kinas. 1909–2009“] // www.respublika.lt. – 2009, lap-
kričio 6.

 Paroda „Lietuvos kinas. 1909–2009“: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejuje veikusią parodą „Lietuvos kinas. 1909–2009“] // www.bernardina-
i.lt. – 2009, lapkričio 5.

 Parodoje – Lietuvos kino šimtmetis: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejuje veikusią parodą „Lietuvos kinas. 1909–2009“] // www.lrt.lt. – 2009, 
lapkričio 5.

 Pilaitis G. Akmenų karalių įamžino granite: [apie Mosėdyje pastatytą 
paminklą Akmenų muziejaus įkūrėjui Vaclovui Intui] // Lietuvos rytas. – 2009, 
lapkričio17.

 Pilaitis G. Rado nuolaužą: [apie naujus Lietuvos jūrų muziejaus eksponatus] 
// Lietuvos rytas. – 2009, gruodžio 11.

 Poviliūnas V. A. Račkaus kalėdiniai atvirukai: [Trakų istorijos muziejaus 
direktoriaus straipsnis apie retus lietuvių dailininko iš Čikagos sukurtus muziejuje 
saugomus eksponatus] // Voruta. – 2010, Nr. 1.

 Poviliūnas V. Dovana Prezidentui A.Smetonai: [Trakų istorijos muziejaus 
direktoriaus straipsnis apie taurę, 1934 m. padovanotą Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai 60-ties metų jubiliejaus proga] // Voruta. – 2009, Nr. 18.

 Poviliūnas V. Jono Vabalo sportiniai apdovanojimai: [Trakų istorijos 
muziejaus direktoriaus straipsnis apie įdomius muziejuje saugomus eksponatus] 
// Voruta. – 2009, Nr. 23.

 Poviliūnas V. Litografija „Trakų parapinė bažnyčia“: [Trakų istorijos mu-
ziejaus direktoriaus straipsnis apie Trakų bažnyčią ir dailininko J. Mečkovskio (J. 
Myszkowski) 1886 m. litografiją] // Voruta. – 2009, Nr. 18.

 Prasidės nepatogaus kino festivalis: [apie Ch. Frenkelio viloje demons-
truotą vienintelį Baltijos ir Šiaurės šalyse dokumentinių filmų žmogaus teisių tema 
festivalį „Ad Hoc: nepatogus kinas“] // Šiaulių kraštas. – 2009, lapkričio 17.

 Puchova M. Pasakėlių iš rūsio atgarsiai: [apie spalio 15 dieną Kauno ap-
skrities Pedagoginio muziejaus rūsyje vykusią siaubo filmų „Pakvaišę žaidimai“ ir 
„Prieglauda“ peržiūrą] // „Savas“ – 2009, spalis.

 Ročytė I. Geriausi spaudos fotografų darbai – Šiauliuose: [apie Fotogra-
fijos muziejuje atidarytą Lietuvos spaudos fotografų geriausių praėjusių metų darbų 
parodą] // Šiaurės kryptis. – 2009, spalio 15.

 Spaudos fotografų geriausi darbai pristatomi Šiauliuose: [apie Fotografi-
jos muziejuje atidarytą Lietuvos spaudos fotografų geriausių praėjusių metų darbų 
parodą] // Šiaulių kraštas. – 2009, spalio 9.

 Šalies kino šimtmetis – retrospektyvinėje parodoje: [apie Lietuvos teat-
ro, muzikos ir kino muziejuje veikiančią parodą „Lietuvos kinas. 1909–2009“] // 
www.ant.lt. – 2009, lapkričio 5.

 Šiauliuose – senosios lietuvių dievybės: [apie Aušros al. rūmuose atida-
rytą vilniečio tautodailininko K. Navicko karpinių parodą] // Šiaurės kryptis. – 2009, 
gruodžio 10.
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