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a STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE  
LEIDINIUOSE
Liepa – rugsėjis

MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA
Bončkutė M. Reikia mokytis pateikti savo istoriją: [apie 

Harvardo universiteto daktaro, Nacionalinio Amerikos istorijos 
muziejaus vyriausiojo kuratoriaus R. Kondrato idėjas dėl Lietu-
vos okupacijos istorijos pateikimo būdų, modernaus muziejaus 
koncepcijų] // Lietuvos rytas. – 2007, liep. 16.

Janauskaitė D. Muziejai nepaslepia skurdo: [apie skurs-
tančius muziejus, kuriuos pirmiausia pamato kruiziniais laivais į 
Klaipėdą atvykę užsienio turistai] // Klaipėda. – 2007, rugpj. 24.

Pačtauskaitė L. Kantrus ir nematomas darbas: [apie 
restauratoriaus profesiją pokalbis su Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro vadove 
dr. Jūrate Senvaitiene] // Respublika. – 2007, liep. 23.

Savičiūnaitė V. Lietuva garbina karalių Mindaugą, bet 
ignoruoja jo portretą: [apie šiuolaikinio istorinio portreto pro-
blematiką] // Lietuvos rytas. – 2007, liep. 3, priedas „Mūzų ma-
lūnas“.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Armonaitė L. D. Tarabildienės nuojauta neapgavo: [apie 

Lenkijoje, Vroclavo fotografijos centre, atidaromą lietuvių meni-
ninkės D. Tarabildienės fotografijos parodą iš Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus archyvo] // Lietuvos žinios. – 2007, 
rugpj. 3.

Armonaitė L. Lietuvos istorijos metai Lenkijoje: [apie Lie-
tuvos dailės muziejaus ir Pilių tyrimo centro Varšuvos archeologi-
jos muziejuje surengtą parodą „Praeitis atvertą ateičiai. Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“] // Lietuvos žinios. – 2007, 
rugs. 11.

Bočiulytė R. Žemaičio „Sugrįžimai... iš Paryžiaus: [apie 
A. Raudžio-Samogits skulptūrų parodą Prano Domšaičio galeri-
joje] // Klaipėda. – 2007, rugpj. 17.

Bočiulytė R. Nuo peizažo prie portreto: [apie E. Žvaigždi-
no portretų parodą Prano Domšaičio galerijoje] Klaipėda. – 2007, 
rugpj. 29.

Bočiulytė R. Skulptoriui kūrinys turi spurdėti kaip širdis: 
[apie A. Raudžio-Samogits skulptūrų parodą Prano Domšaičio 
galerijoje] // Klaipėda. – 2007, rugpj. 29.

Bortelienė V. Plungė – vėl Europos kultūros žemėlapyje: 
[apie Plungiškių draugijos ir Žemaičių dailės muziejaus surengtą 
tarptautinį Mykolo Oginskio meno festivalį] // Lietuvos žinios. – 
2007, rugpj. 27.
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Dolinskas V. Atnaujintos Valdovų rūmams skirtos par-
odos: [apie Lietuvos dailės muziejaus Taikomosios dailės mu-
ziejuje Valstybės dienos proga atnaujintą ekspoziciją, skirtą  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams] // Literatū-
ra ir menas. – 2007, liep. 30.

Jablonskienė A. Žvilgsnis į kunigaikščių dvarą: [apie 
atnaujintą Valdovų rūmų parodą Lietuvos dailės muziejaus pa-
dalinyje Taikomosios dailės muziejuje] // Respublika. – 2007,  
liep. 11.

Jokubavičienė K. Apie skulptūrų parką – ramiai ir kons-
truktyviai: [apie Klaipėdos skulptūrų parkui skirtą apskritojo 
stalo diskusiją Prano Domšaičio galerijoje] // Klaipėda. – 2007, 
rugs. 26.

Jokubavičienė K. Jėga ir prasiveržimai: [apie A. Raudžio-
Samogits skulptūrų parodą Prano Domšaičio galerijoje] // Klaipė-
da. – 2007, rugpj. 29.

Jokubavičienė K. Vasaros kaligrafija iš Izraelio: [apie Iz-
raelio dailės mokyklos „Basis“ vasaros kaligrafijos kursų parodą 
Prano Domšaičio galerijoje] // Klaipėda. – 2007, liep. 25.

Jokubėnienė D. Paveikslas tapo sąžinės lakmuso popie-
rėliu: [apie dviejų vertingų Lietuvos dailės muziejuje saugomų 
paveikslų grąžinimo Vokietijai bylą] // Lietuvos žinios. – 2007, 
rugpj. 11.

Kšanienė D. „Amžinoji klasika“ sujungė muziką ir dailę: 
[apie bendrą edukacinį S. Šimkaus konservatorijos, A. Rubliovo 
mokyklos ir Prano Domšaičio galerijos projektą jaunimui] // Klai-
pėda. – 2007, liep. 3. 

Lebedeva V. Galerijoje įsikurs romantizmo laikų dvaras: 
[apie J. Kačinsko muzikos mokyklos ir Varpo vidurinės mokyklos 
parengtą M. K. Oginskio polonezų vakarą Prano Domšaičio gale-
rijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007, rugs. 21.

Liauškienė B. Miniatiūrų slėpiniai Juodkrantėje: [apie 
po aštuoniolikos metų pertraukos vėl atidarytą Lietuvos dailės 
muziejaus padalinį – Miniatiūrų muziejų Juodkrantėje] // Lietuvos 
žinios. – 2007, rugpj. 3.

Liauškienė B. Švytinti Madona sugrįžta į Palangą: [apie 
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre 
restauruotą Palangos bažnyčios paveikslą „Švč. Mergelė Marija 
su Vaikeliu“] // Lietuvos žinios. – 2007, rugpj. 17.

Matulytė M. Vilnietiškos fotografijos sezonas: [apie Lie-
tuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje pradedamą 
sudėtinę Vilniaus fotografijos istorijai ir realijoms skirtą parodų ir 
renginių ciklą] // Literatūra ir menas. – 2007, rugs. 9.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



65LIETUVOS MUZIEJAI 2007’3

B
ib

lio
gr

afi
nė

 a
pž

va
lg

aMikučionytė R. Pašaipaus tapytojo meistrystė – dar neį-
vertinta: [apie Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose atida-
rytą žymaus šiuolaikinio tapytojo Kosto Dereškevičiaus parodą 
„Rami konfrontacija“] // Lietuvos rytas. – 2007, rugpj. 7, priedas 
„Mūzų malūnas“.

Mukienė D. Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis ir jo 
„Atsiminimai“: [apie Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveiks-
lų galerijoje pristatytą Lietuvos dailės muziejaus darbuotojos 
iniciatyva į lietuvių kalbą pradėtų versti ir leisti kompozitoriaus, 
valstybės ir politikos veikėjo kunigaikščio M. K. Oginskio „Atsimi-
nimų“ I tomą] // Literatūra ir menas. – 2007, rugs. 14.

Pačtauskaitė L. Madonų restauratorės rankai nevalia 
sudrebėti: [apie Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno res-
tauravimo centro aukščiausios tapybos restauratorės Janinos 
Biliotienės darbo specifiką] // Respublika. – 2007, rugpj. 20.

Petronytė J. Laisvas menininkas Samogitas: [apie  
A. Raudžio-Samogits skulptūrų parodą Prano Domšaičio galeri-
joje] // Vakarų ekspresas. – 2007, rugpj. 10.

Petronytė J. Skulptūrų parkas ant kapų. Po 30 metų...: 
[apie Klaipėdos skulptūrų parkui skirtą apskritojo stalo disku-
siją Prano Domšaičio galerijoje] // Vakarų ekspresas. – 2007,  
rugs. 28. 

Pilaitienė A. Dailininkų kolonijos – jūrų apsuptyje: [apie 
tarptautinę kilnojamąją parodą „Spalvos ir saulė! Dailininkų kolo-
nijos: Domburgas, Nida, Arenshopas“ Prano Domšaičio galerijo-
je] // Lietuvos rytas. – 2007, rugpj. 28.

Pilaitis G. Skulptoriaus sumanymai – iš žemaičių energi-
jos proveržių: [apie A. Raudžio-Samogits skulptūrų parodą Pra-
no Domšaičio galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2007, rugpj. 20. 

Stankevičienė R. Restauruojamas Palangos bažnyčios 
paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“: [apie Lietuvos 
dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre restauruoja-
mą Palangos bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslą „Švč. Merge-
lė Marija su Vaikeliu“] // Literatūra ir menas. – 2007, liep. 20.

Vareikienė A. Lietuvos 1000-mečiui ruošiantis: [apie 
Prano Domšaičio galerijos šviečiamąjį kultūros paveldo projektą 
„Žmonės ir likimai“] // Banga. – 2007, rugpj. 27.

Vitkauskaitė V. Valstybės dienai – senųjų herbų paroda: 
[apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidarytą parodą „Mies-
tų herbai Lietuvos metrikoje“] // Lietuvos rytas. – 2007, liep. 5, 
priedas „Sostinė“.

Vyšniauskienė L. Paveikslus Lietuva atima iš savęs: [apie 
du itin vertingus Lietuvos dailės muziejuje saugomus A. Campi 
paveikslus, kuriuos per teismus nori atgauti Vokietija] // Lietuvos 
žinios. – 2007, liep. 5.

Zemlickas G. Mykolo Biržiškos memorialinis kambarys: 
[apie Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje Signatarų na-
muose atidarytą memorialinį signataro Mykolo Biržiškos kamba-
rį] // Mokslo Lietuva. – 2007, Nr. 16.
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Ziabkus A. Madona sugrąžinta bažnyčios šimtmečiui: 
[apie Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo 
centro restauruotą ir Palangos bažnyčiai grąžintą XVII a. paveiks-
lą „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“] // Lietuvos rytas. – 2007, 
rugpj. 17.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
Armonaitė L. Ilgiausias Dalios Mataitienės spektaklis: 

[apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje atidarytą daili-
ninkės Dalios Mataitienės parodą „Teatras 47“] // Lietuvos ži-
nios. – 2007, liep. 27.

Baliutavičius R. Mieste be savo automobilio: [apie Dvi-
račių muziejaus muziejininko Algirdas Zauko dviračių parodą, 
skirtą tarptautinei akcijai „Mieste be savo automobilio“] // Šiaulių 
naujienos. – 2007, rugs. 27. 

Buinickaitė D. Salos pilyje – vėl amatai ir riteriai: 
[apie senųjų amatų dienas Trakų salos pilyje] // Galvė. – 2007,  
rugpj. 24.

Butkevičienė L. Ch. Frenkelio viloje – istorinė paroda: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą „Šiaulių katedra“] // Va-
karo žinios. – 2007, rugs. 4. 

Kavaliauskaitė Ž. Šiaulių paveldas nyksta akyse: [apie 
Šiaulių mieste nykstančio unikalaus paveldo likimą nuomonę iš-
sako „Aušros“ muziejaus direktorius] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
rugs. 1. 

Kazokaitytė L. Archeologus persekiojo Napoleonas: [apie 
Trakų istorijos muziejaus archeologų atliktus Lepelionių piliakal-
nio tyrinėjimus] // Lietuvos žinios. – 2007, rugs. 13.

Laurutytė O. Miesto metamorfozės: [apie Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus padalinių rekonstrukciją] // Šiauliai plius. – 2007,  
liep. 20. 

Malinauskaitė R. Trakuose – archainės keramikos sto-
vykla: [apie tradicinę, aštuntus metus Trakų pusiasalio pilies te-
ritorijoje rengiamą keramikos kūrėjų stovyklą, vadovaujamą Vil-
niaus puodžių cecho vadovo Dainiaus Strazdo] // Galvė. – 2007,  
rugpj. 3. 

Mockutė A. Radiniai papildys muziejaus fondus: [apie 
Joniškio rajono Kalnelio gyvenvietėje vykusią archeologinę eks-
pediciją, kurioje dalyvavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeo-
logijos skyriaus muziejininkas Ernestas Vasiliauskas] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, rugpj. 10. 

Mustafinaitė L. Kryžių kalnas pripažintas valstybės reikš-
mės objektu [Kryžių kalnas ir Šiauliuose esanti Ch. Frenkelio vila 
pateko į septyniolikos valstybinės reikšmės objektų sąrašą] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, liep. 20. 

Nauja „Aušros“ muziejaus paroda: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus parodą „Šiaulių katedra“] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
rugs. 7. 

Nemeikaitė S. Trakų salos pilyje vasarą išlydės džiazo 
baladės: [apie Trakų salos pilies prieglobstyje vyksiantį džiazo 
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a koncertą iš kamerinės muzikos ciklo „Užutrakio vakarai“] // Lie-
tuvos rytas. – 2007, rugpj. 24.

Niujorke gyvenančio šiauliečio paroda – gimtajame 
mieste: [apie R. Andrijausko fotografijų parodą „Niujorko me-
taliniai chameleonai“ Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 
2007, rugs. 6. 

Ostapenko M. Kurtuvėnų bažnyčios rūsiai atidaryti vi-
suomenei: [apie Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsių 
radinių parodą, kurią surengė Šiaulių „Aušros“ muziejus] // Šiau-
lių kraštas. – 2007, rugs. 24. 

Ostapenko M. Šiauliai – daugiau optimizmo, mažiau 
agresijos: [apie fotografą R. Andrijauską ir jo parodą Fotografijos 
muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2007, rugs. 14. 

Ostapenko M. Vėl užmesti „Tinklai“ Šiauliuose: [apie IX 
tarptautinį mažųjų kino formų festivalį „Tinklai“ Ch. Frenkelio vi-
loje] // Šiaulių kraštas. – 2007, rugs. 28. 

Ostapenko M. Viloje skambėjo amerikiečių miuziklų ir 
kabareto dainos: [apie surengtą penktąjį IV tarptautinio Chaimo 
Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertą –„Amerikiečių miuzi-
klų ir kabareto dainos“] // Šiaulių kraštas. – 2007, liep. 26. 

Ostapenko M. Žolinė bus švenčiama Botanikos sode: 
[apie Šiaulių universiteto botanikos sode surengtą Žolinės šventę, 
kurioje dalyvavo ir „Aušros“ muziejus] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
rugpj. 8. 

Petkūnas K. Pilies kieme – praėjusių laikų reginiai: [apie 
Trakų istorijos muziejuje vykusias senųjų amatų dienas] // Lietu-
vos rytas. – 2007, rugpj. 20.

Petkūnas K. Trakuose – amatų ir kultūrinio paveldo 
šventė: [apie senųjų amatų dienas Trakų salos pilyje] // Trakų 
žemė. – 2007, rugpj. 25.

Rutkauskaitė G. „Iš širdies į širdį“ su daina: [apie IV 
tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio literatūrinę-mu-
zikinę kompoziciją „Iš širdies į širdį“] // Šiaulių kraštas. – 2007,  
liep. 10.

Rutkauskaitė G. Šiltos muzikinės kompozicijos – iš šir-
dies į širdį: [apie IV tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros fes-
tivalio koncertą „Iš širdies į širdį“] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
liep. 14.

Rutkauskaitė G. Skiautinių paroda gimė iš malonumo 
siūti: [apie Ritos Gašpuitienės personalinę sieninių skiautinių 
ir lovatiesių parodą „Skiautiniai“ Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, liep. 2.

Sabaliauskas S. Festivalyje liko trys koncertai: [apie IV 
tarptautinį Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalį] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, rugpj. 16.

Sabaliauskas S. Į Venclauskių namus grįžta daiktai: [apie 
„Aušros“ muziejui dovanotas autentiškas Venclauskių kėdes] // 
Šiaulių kraštas. – 2007, rugs. 6. 
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Sabaliauskas S. Įžymybė pailsi Lietuvoje: [fortepijono 
virtuozas Michailas Petuchovas apie Ch. Frenkelio vilos vasaros 
festivalį] // Šiaulių kraštas. – 2007, rugpj. 27. 

Sabaliauskas S. Liora Grodnikaitė dainuoja širdimi: [apie 
IV tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio viešnią Liorą 
Grodnikaitę] // Šiaulių kraštas. – 2007, rugpj. 20. 

Sabaliauskas S. Šiauliai neturi kompleksuoti: [interviu su 
muzikantu ir pedagogu, Ch. Frenkelio vilos IV tarptautinio vasaros 
festivalio svečiu Sauliumi Astrausku] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
liep. 9.

Sabaliauskas S. Šiaulių žiūrovo galima pavydėti: [apie 
tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio svečio, vokalinio 
vyrų ansamblio „Quorum“ koncertą] // Šiaulių kraštas. – 2007, 
rugpj. 9. 

Sabaliauskas S. Šiauliuose – pasaulinė koncerto prem-
jera: [apie tarptautiniame Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalyje 
nuskambėjusią Nacionalinės premijos laureato Anatolijaus Šen-
derovo koncerto smuikui ir orkestrui premjerą] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, rugpj. 31.

Ostapenko M. Mokslo metų pradžiai – paroda apie Lie-
tuvos mokyklos raidą: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą 
„Kai aš mažas buvau“] // Šiaulių kraštas. – 2007, rugs. 1. 

Sabaliauskas S. Specialistai siūlo išgelbėti kaminą: [dis-
kusija apie Ch. Frenkelio fabriko kamino išsaugojimą] // Šiaulių 
kraštas. – 2007, liep. 11.

Sabaliauskas S. Surastas planas tikslina istoriją: [apie 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojų rastą 1699 m. saksų nu-
braižytą žemėlapį, kuriame pirmą kartą istorijoje pažymėtas Šiau-
lių miestas] // Šiaulių kraštas. – 2007, rugpj. 18. 

Šidlauskienė J. Atskleistos Kurtuvėnų bažnyčios rūsių 
paslaptys: [apie Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsių 
radinių parodą, surengtą Šiaulių „Aušros“ muziejaus] // Šiauliai 
plius. – 2007, rugs. 14. 

Skliutaitė I. Šventinti žolynų – į Rumšiškių muziejų: [apie 
tūkstančius pramogautojų į Rumšiškes sutraukusią Žolinės šven-
tę] // Lietuvos žinios. – 2007, rugpj. 16.

Sobutienė J. Net besmegeniams paveldas rūpi: [apie 
Ch. Frenkelio kamino išsaugojimą] // Šiauliai plius. – 2007,  
rugs. 14. 

Stašinskas M. Nuo ugnies išgelbėtas poeto Jovaro na-
mas: [apie gaisrą šalia Jono Krikščiūno-Jovaro namo-muzie-
jaus] // Šiaulių kraštas. – 2007, liep. 30. 

Tremtis Juozo Kazlausko fotografijose: [apie Šiaulių fo-
tografijos muziejuje visą vasarą veikusią vilniečio fotografo Juo-
zo Kazlausko fotografijų parodą „Tremtis“] // Šiaulių kraštas. – 
2007, liep. 4.

Tytuvėnų vasaros festivalyje – „Jaunos dienos“: [apie 
tarptautinio Tytuvėnų vasaros festivalio koncertą, vykusį  
Ch. Frenkelio viloje] // Šiaulių kraštas – 2007, rugpj. 10. 
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aUgianskis P. Trakų pilis pavirs džiausią šokių aikštele: 
[apie Trakų pusiasalio pilyje vyksiantį šokių muzikos festivalį 
„Pure Future“] // Lietuvos žinios. – 2007, liep. 13.

Ulinskytė V. Pusšešto šimto metų istorija: [apie Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus parodą „Šiaulių katedra“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2007, rugs. 5. 

Vaičiulevičienė B. Žolinė: [apie Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus pritarimą rengti Žolinės šventę] // Šiaulių naujienos. – 2007, 
rugpj. 7. 

Zagreckaitė A. Brangi relikvija: karaimų jungtuvių sutar-
tis – šetaras: [apie Trakų istorijos muziejuje saugomus karaimi-
kos eksponatus] // Galvė. – 2007, rugpj. 31.

Zalys S. Trakų istorijos muziejuje – Šypsenos ordinas: 
[apie muziejaus fonduose esantį retą apdovanojimą vaikams] // 
Galvė. – 2007, rugpj. 10.

Zapolskienė A. Trakų istorijos muziejus: penki didelę is-
torinę, architektūrinę ir kultūrinę vertę turintys objektai: [apie 
Trakų istorijos muziejui priklausančius objektus: salos ir pusiasa-
lio pilis Trakuose, Medininkų pilį, karaimų etnografinę parodą ir 
sakralinio meno ekspoziciją, renginius, parodas ir lankytojus] // 
Trakų žemė. – 2007, rugpj. 4.

 
APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS

Aleknienė V. Dailininko pamėgtoji saulė švies ir koplyts-
tulpyje: [apie renginį, skirtą koplytstulpio dailininkui K. Šimoniui 
atidengti Kupiškio rajono Starkonių kaime] // Panevėžio rytas. – 
2007, rugs. 3.

Aleknienė V. Paskui vizijas ir pasakas – per kančias: [Ku-
piškio etnografijos muziejaus direktorės apybraiža apie dailininką 
K. Šimonį] // Panevėžio rytas. – 2007, liep. 23.

Bagdanavičienė A. Jaunieji talentai: [apie Lazdijų meno 
mokyklos keramikos ir tapybos darbų parodą Laisvės kovų mu-
ziejuje] // Dzūkų žinios. – 2007, rugpj. 11.

Balčiūnas A. Prie puodelio arbatos apie dailininką Anta-
ną Žmuidzinavičių: [pokalbis apie A. Žmuidzinavičių su Alytuje 
gyvenusio keramiko V. Brazdžiaus dukra E. Bylaitiene] // Alytaus 
muziejus. – 2007, rugpj. 3.

Baltuškaitė A. Du kaimai – viena istorija: [apie Alsetos 
ir Pužonių kaimus, esančius Rokiškio rajone. Straipsniui naudo-
ta muziejinė-archyvinė medžiaga] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, 
rugpj. 1. 

Baltuškaitė A. Sudegintą sentikių kaimą gaivina nauja-
kuriai: [apie Rokiškio r. esantį Miliūnų kaimą. Straipsniui naudota 
muziejinė-archyvinė medžiaga] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, 
rugs.12.

Baronienė D. Drožėjo iš Šiaudynės kaimo fenomenas: 
[apie drožėją Lionginą Šepką. Ypač daug dėmesio drožėjo kūry-
bai skiriama šiais metais, kai sukanka 100 metų nuo L. Šepkos 
gimimo. Rokiškio krašto muziejuje nuolat eksponuojama apie 
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1 500 Liongino Šepkos drožinių.] // Lietuvos žinios. – 2007,  
liep. 27.

Baronienė D. Genijus iš apgriuvusios žeminės: [apie 
drožėją Lionginą Šepką ir jo 100-mečio jubiliejui Rokiškio kraš-
to muziejaus surengtus renginius, išleistą knygą] // Lietuvos ži-
nios. – 2007, rugs. 21.

Baronienė D. Pilies apšvietėjai susilaukė paveldosaugi-
ninkų sankcijų: [apie paveldosaugininkų sankcijas savavališkai 
apšviesti Biržų pilį sumaniusiems vietos muziejininkams ir politi-
kams] // Lietuvos žinios. – 2007, liep. 27.

Baronienė J. Apie gyvenimą – plunksna ir teptuku: [apie 
Jonavos r. Gaižiūnų k. gyvenančio poeto ir dailininko Juozo Vai-
čionio naujos knygos „Langas“ pristatymą ir tapybos darbų par-
odą „Tėviškės keliais“] // Naujienos. – 2007, rugs. 27.

Bitinaitė A. Aliaskoje ne tik dirbo, bet ir daug keliavo: 
[apie Justino Garbšto fotografijų parodos „Aliaska“, skirtos Pa-
saulinei turizmo dienai, pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // 
Darbas. – 2007, rugs. 25.

Bitinaitė A. Ant skulptūros bangų galima ir pasėdėti: 
[apie skulptūrų stovyklos „Šilo geniai“ meno darbų pristatymą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2007, rugs. 18.

Byčienė D. J. Basanavičiaus tėviškėje – naujos tradici-
jos: [apie J. Basanavičiaus tėviškėje-muziejuje lankytojams ren-
giamas senųjų papročių pamokas, lietuviškas vestuves, edukaci-
nes programas moksleiviams] // Respublika. – 2007, rugs. 5.

Činkienė J. Turizmui įkvepia moterys: [apie Jonavos 
krašto muziejuje minėtą Pasaulinę turizmo dieną] // Alio Jona-
va. – 2007, rugs. 29.

Dailidė R. Liongino legenda: [apie drožėją Lionginą Šepką 
jo 100-mečio proga] // Nemunas. – 2007, rugs. 13–19.

Dailidė R. Pagerbiamas Liongino Šepkos atminimas: 
[apie rugsėjo 14 d. Rokiškio krašto muziejaus rengiamas di-
evdirbio L. Šepkos 100-ųjų gimimo metinių minėjimo iškilmes] //  
XXI amžius. – 2007, rugs. 12.

Dulkienė A. Saločių muzikantas valdo didelius dvasios 
lobius: [apie Pasvalio krašto muziejaus organizuotos ekspedici-
jos Saločių seniūnijoje metu surinktą medžiagą apie kaimo 
menininką Juozą Šembelį] // Pasvalio balsas. – 2007, liep. 7.

Dunderis V. Ar statysime paminklą sunaikintam Alytaus 
kultūriniam paveldui?: [Alytaus kraštotyros muziejaus dar-
buotojo straipsnis apie griaunamą miesto istorinį palikimą] // 
Alytaus muziejus. – 2007, rugpj. 30.

Džervienė T. Vaisinga kaimynų bičiulystė – paroda apie 
didžiulės gyvybinės galios žmogų: [apie Kraštotyros muziejuje 
atidarytą Suvalkų gubernijos muziejaus parengtą parodą, skirtą 
Č. Milošui] // Alytaus naujienos. – 2007, rugs. 14.

ELTA. Lietuvos dievdirbio L. Šepkos jubiliejus bus minimas 
Rokiškyje: [informacinis pranešimas apie Liongino Šepkos (1907–
1985 m.) 100-ąsias gimimo metines] // Respublika. – 2007, rugs. 5.
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a Filme – ir Kretingos dvaro vaizdai: [apie Kretingos muz-
iejaus direktorės V. Kanapikinės ir Gamtos skyriaus vedėjos I. 
Narkienės pristatytą filmą apie Lietuvos dvarų parkus ir sodus] // 
Pajūrio naujienos. – 2007, rugpj. 10.

Grubinskienė R. Apie saulę, vasarą ir vėją...: [apie Pas-
valio literatų klubo „Užuovėja“ poezijos, muzikos vakarą Pasvalio 
krašto muziejuje] // Darbas. – 2007, rugs. 13.

Jonušytė A. Fantastinių paveikslų autoriaus jubiliejus: 
[dailininko K. Šimonio parodos pristatymas Kupiškio etnografijos 
muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2007, liep. 12.

Jonušytė A. Kupiškį užplūdo jaunieji Vilniaus kraštoty-
rininkai: [jaunųjų Vilniaus kraštotyrininkų ekspedicija Kupiškio 
rajone] // Kupiškėnų mintys. – 2007, liep. 7.

Jonušytė A. Moksleiviai mokosi senųjų amatų: [eduka-
cinės pamokos Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiškėnų 
mintys. – 2007, geg. 5.

Karaliūnienė R. Čičinų apylinkės: [apie lankytinus objek-
tus Jonavos rajone rašo Jonavos krašto muziejaus direktorė] // 
Alio Jonava. – 2007, rugs. 8. 

Karaliūnienė R. Lyg meteoras danguje: [apie rašytojo ir 
dramaturgo R. Samulevičiaus 70-metį rašo Jonavos krašto mu-
ziejaus direktorė] // Naujienos. – 2007, rugs. 6.

Karaliūnienė R. Tautodailės amatų centras. Barborlaukio 
kaimas: [apie lankytinus objektus Jonavos rajone rašo Jonavos 
krašto muziejaus direktorė] // Alio Jonava. – 2007, rugs. 1.

Kazakevičius K. Gaisras nuniokojo Vilkaviškio muziejų: 
[apie gaisrą Paežerių dvaro – Vilkaviškio krašto muziejaus pagal-
binėse patalpose] // Lietuvos žinios. – 2007, rugpj. 30.

Kazlauskas A. Ekspedicija į Saločių kraštą: [apie Pasvalio 
krašto muziejaus organizuotą ekspediciją į Saločių seniūniją] // 
Darbas. – 2007, liep. 19.

Kazlauskas A. Gautos knygos tikslina faktus: Pasva-
lio krašto muziejuje: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko 
straipsnis apie Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus mo-
nografiją „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“] // Darbas. – 2007, 
liep. 26. 

Kazlauskas A. Konsultuojame ir padedame: [Pasvalio 
krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie kraštietę literatę 
Stanislavą Kirailytę, rengiančią knygą apie Krinčino praeitį] // 
Darbas. – 2007, rugs. 20.

Kazlauskas A. Lankytojas padovanojo knygą: Pasva-
lio krašto muziejuje: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko 
straipsnis apie kraštiečio Algio Kalvėno dovanotą leidinį „Buvo-
me, esame ir būsime“] // Darbas. – 2007, liep. 5.

Kazlauskas A. Pasvalio kraštiečiai biržiečių periodikoje: 
[Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie Biržų 
apskrities savaitinį visuomenės, politikos ir literatūros laikraštį 
„Biržų žinios“] // Darbas. – 2007, rugs. 13.
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Kazlauskas A. Pasvalio kraštietis – poezijos klasikas: 
[Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie poeto 
Bernardo Brazdžionio viešnagę ir jo 100-mečio minėjimo rengi-
nius Pasvalio rajone] // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2007, Nr. 1.

Klimka L. „Arkitekto“ Liongino Šepkos 100 metų gimimo 
sukaktis: [apie drožėją Lionginą Šepką ] // Kultūros aktualijos. – 
2007, Nr. 5 (58). 

Lietuvos dievdirbio L. Šepkos jubiliejus bus minimas Ro-
kiškyje // Respublika. – 2007, rugs. 5. 

Magelinskienė Z. „Šilo geniai“ kalens dovanas mokyk-
loms: [apie medžio drožėjų stovyklos „Šilo genys“ skulptorių 
kūrinių parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Dar-
bas. – 2007, rugs. 1.

Marcinkevičienė D. Jonaviečiai moka pagerbti kultūrai 
nusipelniusius savo kraštiečius: [apie Jonavos krašto muzie-
jaus renginius, skirtus Raimundo Samulevičiaus 70- mečio jubi-
liejui paminėti] // Lietuvos aidas. – 2007, rugs. 19.

Marcinkevičienė D. Jonaviečiai pagerbs savo kraštietį: 
[apie Jonavos krašto muziejaus renginius, skirtus Raimundo Sa-
mulevičiaus 70- mečio jubiliejui paminėti] // XXI amžius. – 2007, 
rugs. 5.

Mataitis M. Prie girnų muziejaus – saldi laisvė: [apie 
Pasvalio krašto muziejaus muziejininko Antano Stapulionio su-
rinktą dubenuotųjų akmenų kolekciją po atviru dangumi] // Pas-
valio balsas. – 2007, rugs. 15.

Meškauskaitė A. Daug teatrų po vienu stogu: [apie Pasva-
lio krašto muziejaus teatro spektaklio „Keleivio byla“ pasirodymą 
tarptautiniame festivalyje „Kelmės scena“] // Nemunas. – 2007, 
rugs. 20–26.

Mikalkėnas A. Nykstančius dvarus suspėta nufotografuo-
ti: [apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą unikalių fotografijų 
parodą „Rokiškio krašto dvarai“, kurioje eksponuojama daugiau 
nei 30 rokiškėno fotomenininko D. Baltakio ir XX a. pr. darytų 
dvarų nuotraukų] // Panevėžio rytas. – 2007, liep. 2. 

Mikalkėnas A. Nykstančius dvarus suspėta nufotogra-
fuoti: [apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą fotografijų parodą 
„Rokiškio krašto dvarai“] // Panevėžio rytas. – 2007, liep. 2.

Mikelionienė E. Pasirašė paramos sutartį: [apie Biržų 
krašto muziejaus „Sėla“ ir švedų kapitalo bendrovės „Nitatot –
SLT“ pasirašytą sutartį dėl Biržų pilies apšvietimo] // Biržiečių 
žodis. – 2007, liep. 21.

Mikelionienė E. Pilis švies, o pažeidimai bus šalinami: 
[apie Kultūros paveldo departamento nurodymus Biržų krašto 
muziejui „Sėla“ suderinti techninius Biržų pilies apšvietimo doku-
mentus ir gauti leidimą] // Biržiečių žodis. – 2007, liep. 28.

Milaknienė R. Kumetynas pinigų dar palauks: [apie Ro-
kiškio krašto muziejaus buvusio kumetyno pastato remontą] // 
Gimtasis Rokiškis. – 2007, rugpj. 25.
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aMilaknienė R. Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas 
Šepka: [apie Rokiškio krašto muziejaus dailės skyriaus vedėjos 
Marytės Mieliauskienės sudarytą ir išleistą knygą, skirtą drožė-
jo Liongino Šepkos 100-osioms gimimo metinėms paminėti] // 
Gimtasis Rokiškis. – 2007, rugs. 13. 

Milaknienė R. Šimtmečiui muziejus spės išleisti knygą: 
[apie Rokiškio krašto muziejaus Dailės skyriaus vedėjos Marytės 
Miliauskienės rengiamą išleisti knygą drožėjo Liongino Šepkos 
100 - osioms gimimo metinėms] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, 
rugpj. 21

Milaknienė R. Kumetynas pinigų dar palauks: [apie strin-
gančius Rokiškio dvaro kumetyno atgaivinimo darbus] // Gimta-
sis Rokiškis. – 2007, rugpj. 25.

Milaknienė R. Muziejuje – dvi neeilinės parodos: [apie 
atidarytą Liongino Šepkos premijų laureatų parodą, niekur ne-
eksponuotą fotografijų parodą, susijusią su Lionginu Šepka ir jo 
aplinka, ir apie knygos „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas 
Šepka pristatymą] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, rugs. 18.

Milaknienė R. Prasidėjo L. Šepkos šimtmečio renginių 
maratonas: [apie renginius, skirtus drožėjo Liongino Šepkos 
100-osioms gimimo metinėms] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, 
rugs. 15.

Pagalbos šaukiasi per visas siūles braškantis Kraštoty-
ros muziejus: [apie ankštus muziejaus fondus, vietos stoką eks-
pozicijoms ir edukacinėms programoms, siekį gerinti kultūros 
įstaigų vertę visuomenės akyse] // Alytaus muziejus. – 2007, 
rugpj. 24.

Petrošienė V. Būtų gerai K. Jauniaus muziejų sutvarkyti 
iki gegužės: [apie planuojamą Šilalės Vlado Statkevičiaus mu-
ziejaus padalinio K. Jauniaus klėtelės-muziejaus remontą] // Šilo 
aidas. – 2007, rugpj. 20.

Pikelytė Z. Naujoje ekspozicijoje – bajorų kultūros at-
spindžiai: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus filiale atidarytą 
naują nuolatinę ekspoziciją „Upytės bajorai“] // Literatūra ir me-
nas. – 2007, rugpj. 31.

Pilaitis G. Skulptūrose – didingos ir skaudžios istorijos 
atšvaitai: [apie Gargždų krašto muziejuje atidarytą retrospektyvi-
nę A. Boso kūrybos parodą] // Lietuvos rytas. – 2007, rugs. 10.

Pinkevičienė S. Atrask. Pažink. Išbandyk: [apie Alytaus 
kraštotyros muziejaus galerijoje „Skrydis“ atidarytą Turizmo die-
nai skirtą parodą] // Alytaus naujienos. – 2007, rugs. 21.

Pipynytė A. Petrauskų muziejaus atgimimas: [apie Kauno 
Miko ir Kipro Petrauskų muzikos muziejaus restauravimo ir re-
konstravimo darbus] // Respublika. – 2007, rugpj. 16.

Rastos gilzės taps muziejaus eksponatais: [apie po Pas-
valio krašto muziejaus laiptais iškastus šovinius] // Darbas. – 
2007, liep. 26.

Savickas S. Iškastas gilzes saugos muziejus: [apie nau-
jus Pasvalio krašto muziejaus eksponatus] // Panevėžio rytas. – 
2007, liep. 25.
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Savičiūnaitė V. Daug teisybės apie dievdirbį – laiškuose 
mylimai Danutei: [apie drožėjo Liongino Šepkos rašytus laiškus 
žmonai Danutei knygoje „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas 
Šepka] // Lietuvos rytas. – 2007, rugs. 25.

Silickienė G. Medžio meistrai pagerbė dievdirbį: [apie 
plenerą Rokiškio krašto muziejuje dievdirbiui, medžio drožėjui, 
liaudies skulptoriui L. Šepkai atminti. Plenero metu sukurtos 
skulptūros papuoš L. Šepkos vardo parką] // Respublika. – 2007, 
liep. 5.

Silickienė G. Medžio meistrai pagerbė dievdirbį: [apie 
Rokiškio krašto muziejuje vykusį dievdirbiui Lionginui Šepkai 
atminti skirtą medžio meistrų plenerą] // Respublika. – 2007,  
liep. 5.

Silickienė G. Milijonai litų – ugnyje: [apie Panevėžio ir 
Rokiškio rajonų savivaldybių, gavusių ES fondų finansinę paramą 
pramonės parkui kurti ir Rokiškio dvarui renovuoti, bendrovės 
„Sophus“ bylinėjimosi teismuose istorijas, savivaldybių paskelb-
tus lėšų administravimo konkursus ir konkursus pralaimėjusios 
įmonės „Sophus“ skundus teismams, „Sophus“ finansų vadovo 
M. Vilčinsko praeitį, Panevėžio rajono savivaldybės administra-
cijos vadovo V. Žiurlio pasisakymą. Pateikti „Sophus“ vadovės 
A. Miniotaitės ir Lietuvos verslo paramos agentūros atstovės  
I. Džiutaitės komentarai] // Respublika. – 2007, liep. 9. 

Stalnionytė K. Pažink Baltijos šalis dalyvaudamas kelio-
nių maratone: [apie prasidėjusį Baltijos kelionių maratoną. Be 
kitų lankytinų objektų, pristatomas ir dvaro patalpose įsikūręs Ro-
kiškio krašto muziejus, minima unikali L. Šepkos ekspozicija] // 
Kelionių magija. – 2007, Nr. 7. 

Stundienė R. Gruodžių mėlis iš šepkiškų pievų: [apie 
drožėją Lionginą Šepką, jam skirtas knygas, dar sovietmečiu re-
žisieriaus R. Šilinio sukurtą filmą, vykusius plenerus, skulptūrų 
parką, Rokiškio krašto muziejaus renginius jo 100-ajam jubiliejui 
paminėti] // Šeimininkė. – 2007, rugs. 26.

Šeštakauskaitė S. Apie bičiulystę, laiškus ir... stumbra-
žolę: [apie A. Matučio muziejuje vykusį stumbražolių vakarą, 
skirtą poetų E. Matuzevičiaus ir A. Matučio draugystei] // Alytaus 
muziejus. – 2007, rugpj. 25.

Šeštakauskaitė S. Čia prabėgo poeto vaikystė: [Pasvalio 
krašto muziejaus skyriaus Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių 
memorialinio muziejaus vedėjos straipsnis] // Šiaurietiški atsivė-
rimai. – 2007, Nr. 1.

Šeštakauskaitė S. Odė Odoratai: [apie Eugenijaus ir Le-
onardo Matuzevičių bei Anzelmo Matučio memorialinių muziejų 
vedėjų surengtą „Stumbražolių vakarą“ Alytuje] // Nemunas. – 
2007, rugs. 6–12.

Šeštakauskaitė S. Žemiška žmogaus kelionė: išvykimai, 
sugrįžimai: Poeto Bernardo Brazdžionio 5-osioms mirties me-
tinėms: [Pasvalio krašto muziejaus skyriaus Eugenijaus ir Leo-
nardo Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjos straipsnis] // 
Darbas. – 2007, liep. 26.

Šilainytė A. „Pasvalio žemei – didi garbė...“: Bernardo 
Brazdžionio 100-mečiui, Eugenijaus Matuzevičiaus 90-mečiui: 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



70 LIETUVOS MUZIEJAI 2007’3

B
ib

lio
gr

afi
nė

 a
pž

va
lg

a [Pasvalio krašto muziejaus skyriaus Eugenijaus ir Leonardo Ma-
tuzevičių memorialinio muziejaus vedėjos straipsnis] // Šiaurie-
tiški atsivėrimai. – 2007, Nr. 1.

Šilainytė A. Dvasios atgaivos diena Krinčine: [Pasvalio 
krašto muziejaus skyriaus – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių 
memorialinio muziejaus vedėjos Stasės Šeštakauskaitės straips-
nis apie dailininką Pranciškų Žitkevičių ir jo paminėjimą] // Dar-
bas. – 2007, rugs. 27.

Urbonienė E. Antrasis trumpai blykstelėjusios žvaigždės 
gyvenimas: [dailininkės M. Katiliūtės kūrinių parodos ir knygos 
„Marcė Katiliūtė“ pristatymas Kupiškio etnografijos muziejuje] // 
Kupiškio žinios. – 2007, rugs. 18.

Urbonienė E. Kas galvon įėjo, tas pečių nesvers: [apie 
Kupiškio etnografijos muziejuje dirbusią praktikantę D. Griciū-
tę] // Kupiškio žinios. – 2007, liep. 28.

Urbonienė E. Lietuviškos medžio drožybos grynuolio 
šimtmetis: [renginyje L. Šepkai paminėti dalyvavo muziejaus 
darbuotojai J. Puronienė, A. Jonušytė, tautodailininkas L. Perekš-
lis] // Kupiškio žinios. – 2007, rugs. 20.

Urbonienė E. Žmonių pažintys su ledynmečių ateiviais 
gilėja: [apie profesoriaus A. Gaigalo ir muziejaus specialistų eks-
pediciją Kupiškio krašte] // Kupiškio žinios. – 2007, rugpj. 14.

Vaičeliūnienė E. Dailininkė Marcė Katiliūtė tapo tokia 
artima, kaip ir dailininkė Veronika Šleivytė: [dailininkės M. Ka-
tiliūtės kūrinių parodos ir knygos „Marcė Katiliūtė“ pristatymas 
Kupiškio etnografijos muziejuje] // Kupiškėnų mintys. – 2007, 
rugs. 15.

Vaškevičius A. Muziejui – diplomato S. Lozoraičio baldai: 
[apie Vilkaviškio krašto muziejui dovanotus Lietuvos diplomatui 
Stasiui Lozoraičiui priklausiusius baldus] // Lietuvos rytas. – 
2007, rugpj. 8.

Vaškevičius A. Muziejui – kraštiečių dovanos: [apie po 
pasaulį išsibarsčiusių Vilkaviškio krašto žmonių dovanas Vilka-
viškio krašto muziejui] // Lietuvos rytas. – 2007, liep. 17.

Vaškevičius A. Po rekonstrukcijos atgis apleistas bokš-
tas: [apie Paežerių dvaro rekonstrukciją, kuriame įsikūręs Vilka-
viškio krašto muziejus] // Lietuvos rytas. – 2007, liep. 12.

Vertelka B. Atsiradęs iš savo sielos gelmių: [apie drožėją 
Lionginą Šepką, apie jam skirtą Rokiškio krašto muziejaus išleis-
tą knygą] // XXI amžius. – 2007, rugs. 26.

Zdanevičienė R. Garsiajam dievdirbiui – ir skulptūrų par-
kas: [apie skulptūrų parko atidarymą Rokiškyje, skirtą dievdirbiui 
Lionginui Šepkai] // Panevėžio rytas. – 2007, rugs. 17.

Zdanevičienė R. Rokiškio žydų kapines siaubė vandalai: 
[Rokiškio krašto muziejininkai, renkantys informaciją apie žydų 
kapines rajone, Bajorų kaime rado nusiaubtas žydų kapines] // 
Panevėžio rytas. – 2007, liep. 19. 

Zdanevičienė R. Skulptūrų parkas vardo laukė septyne-
rius metus: [apie Rokiškio skulptūrų parką, kuriam rajono sa-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

vivaldybė suteikė liaudies dievdirbio ir drožėjo Liongino Šepkos 
vardą] // Panevėžio rytas. – 2007, rugpj. 2.

Zdanevičienė R. Sugrąžinta viltis atnaujinti muziejų: 
[apie tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Panevėžio 
apygardos teismo sprendimą, kuriuo laikinai sustabdyta Rokiš-
kio krašto muziejaus rekonstrukcijai skirtų lėšų administravimo 
procedūra, todėl manoma, kad remontas bus pradėtas ir baigtas 
laiku] // Panevėžio rytas. – 2007, liep. 25.

Ziabkus A. Pajūrio verslininkai aukcione pirko akmenis ir 
plytas: [apie Kretingos muziejaus organizuotą aukcioną, kuriame 
pardavinėti grafo Juozapo Tiškevičiaus statyto fontano išlikusių 
pamatų plytos ir akenukai] // Lietuvos rytas. – 2007, liep. 24.

Zibolienė D. Naujas kelias – tiesioji maudynėms dvaro 
tvenkiniuose: [apie naują išasfaltuotą kelią prie Rokiškio krašto 
muziejaus] // Gimtasis Rokiškis. – 2007, rugpj. 21. 

Žebraitienė S. Unikalus kurorto muziejus: [apie Druski-
ninkų miesto muziejų] // Respublika. – 2007, rugpj. 9.

Žemaitytė Z. Kvepia žemė. Gieda paukščiai...: [apie dro-
žėją Lionginą Šepką ] // Lietuvos aidas. – 2007, rugs. 15.

Žiukaitė J. Studentei įspūdį paliko bonistikos eksponatai: 
[apie Kupiškio etnografijos muziejuje dirbusią praktikantę D. Gri-
ciūtę] // Kupiškėnų mintys. – 2007, liep. 28.

APIE PASAULIO MUZIEJUS
Mikulionis S. Maskvos Tretjakovo galerijos tarptautinėje 

parodoje „Europa–Rusija–Europa“ – ir lietuvių dailės kūriniai: 
[apie penkių šimtmečių senumo Europos dailės istoriją repre-
zentavusią parodą Maskvos valstybinėje Tretjakovo galerijoje] // 
Literatūra ir menas. – 2007, rugpj. 31.       

�

�

�

�

�

�

�


