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i Genzelis B. The restitution of 

Lithuania’s statehood. Monografi-

ja – Lietuvos nacionalinio muziejaus 

leidinys.   

Žinomo kultūros istoriko, Kovo 11-
osios Nepriklausomybės Akto signa-
taro prof. Bronislovo Genzelio knyga 
anglų kalba apie lietuvių tautinės-vals-
tybinės savimonės brendimą ir kelią į 
1918 metų vasario 16-ąją. Apžvelgda-
mas reikšmingiausius epochos įvykius, 
autorius gilinasi į nacionalinės minties 

evoliuciją nuo bajorų tautos ištakų iki lietuvių tautos koncepcijos 
susiformavimo.

Parengė Lietuvos nacionalinio muziejaus Leidybos skyrius.
Knygos leidybą rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo  

direkcija.           
 Rasa Andriušytė-Žukienė. Akista-

tos. Dailininkas Vytautas Kazimieras 
Jonynas pasaulio meno keliuose. 
Monografija – Lietuvos dailės muzie-

jaus leidinys. 
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje, 

kuri išleista dailininko šimtmečio ir 
Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rū-
muose surengtos jubiliejinės V. K. Jo-
nyno parodos proga, dailininko kūryba 

aptarta Lietuvos ir Vakarų meno kontekste, atskleistas kūrybos 
vientisumas. Leidinyje pristatyta menininko kūrinių įvairovė, at-
skleisti svarbiausi grafikos darbų, vitražų, skulptūrų, architektū-
ros ir interjero projektų meniniai bruožai, sukūrimo aplinkybės, 
išsamiai aprašytos dailininko pedagoginės, kultūrinės ir adminis-
tracinės veiklos ypatybės. 

Knygos leidybą rėmė: Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerija, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, 
AB „Lietuvos dujos“.          

 Žvilgsnio galia. Katalogas – Lietu-

vos dailės muziejaus leidinys.

Nuo 2007 m. lapkričio 21 d. iki 
2008 m. sausio 15 d. Lietuvos dailės 
muziejaus Vilniaus paveikslų galerijo-
je veikusios parodos „Žvilgsnio galia. 
Moters atvaizdas XIX–XX amžiaus dai-
lėje“ katalogas. Šioje parodoje, kaip ir 
leidinyje, anot šios parodos kuratorės 
Ievos Dilytės, pirmą kartą mūsų dailės 

istorijoje buvo pasiūlyta šiek tiek kitaip pažvelgti į tradicinius ir 
pažįstamus Lietuvoje saugomus dailės kūrinius. Leidinyje spaus-
dinami Ievos Dilytės, Audronės Žukauskaitės, Artūro Tereškino 
teoriniai straipsniai, kuriuose bandoma atverti šiuolaikinių ir aktu-
alių nacionalinio paveldo interpretacijų erdves.

Leidinio redaktorė Ema Kazlauskaitė. 
Leidinį rėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietu-

vos Respublikos kultūros ir sporto fondas, Lygių galimybių plė-
tros centras.           

 Alfredas Kubinas. Kita realybės pusė. Katalogas – Lietuvos 

dailės muziejaus leidinys.

Tai nuo 2007 m. birželio 21 d. iki 2007 m. rugsėjo 16 d. Lie-
tuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje veikusios 
itin didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusios tarptautinės 
Alfredo Kubino (1877–1959 m.) grafikos ir piešinių parodos iš 
Aukštutinės Austrijos žemės muziejų rinkinių „Kita realybės pusė“ 
katalogas. Kataloge spausdinama Peterio Assmanno parengta 
Alfredo Kubino kūrybinio kelio apžvalga, Monikos Oberchristi  
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sudaryta ir autobi-
ografijos citatomis 
papildyta Alfredo 
Kubino biografija, 
parodoje eksponuo-
tų kūrinių sąrašas ir 
nuotraukos (autorė 
Sabina Sobotka). 

Leidinį sudarė Ilo-
na Mažeikienė. 

Katalogo leidybą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros mi- 
nisterija.                           

 Lietuvos sakralinė dailė. IV tomas. 
Auksakalystė. Antroji knyga: pavie-
niai metalo dirbiniai. Katalogas – Lie-

tuvos dailės muziejaus leidinys. 
Reprezentacinių knygų rinkinio „Lie-

tuvos sakralinė dailė“ IV tomo „Auk-
sakalystė“ knyga, skirta vertingiems 
pavieniams sakralinės auksakalystės ir 
kitiems metalo dirbiniams, naudotiems 
Lietuvos bažnyčiose ir 1999–2003 m. 
eksponuotiems parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“.

Knygą sudarė dr. Jolita Liškevičienė. 
Knygos leidybą rėmė: Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo 

karūnavimo 750 metų jubiliejaus programa, Lietuvos tūkstantme-
čio minėjimo direkcija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 
Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, AB „Lie-
tuvos dujos“.                

 Išeivijos kelias. Miko J. Šileikio 

ir Teofilio Petraičio premijų 2006 m. 

dailės kūrinių konkurso parodos, kuri 

2006 m. veikė „Čiurlionio galerijoje, 

Inc“ (JAV, Lemontas IL) iliustruotas 

katalogas – Lietuvos dailės muziejaus 

leidinys.

Katalogą spaudai parengė „Čiurlionio 
galerija, Inc“ (JAV, Lemontas), Lietuvių 
dailės muziejus (JAV, Lemontas), Lietu-
vos dailės muziejus (Lietuva, Vilnius). Tekstų autoriai: Čiurlionio 
galerijos, „Čiurlionio galerija, Inc“ valdybos pirmininkas Leonas 
Maskaliūnas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas 
Budrys ir Lietuvos dailės muziejaus rinkinių saugotoja, leidinio 
sudarytoja Julija Mušinskienė. Leidinyje išspausdintos parodoje 
eksponuotų kūrinių autorių nuotraukos.   

 LDM Metraštis 9. Straipsnių rinki-

nys  – Lietuvos dailės muziejaus tęsti-

nis leidinys.

Šioje knygoje spausdinami svar-
biausi 2005 m. Lietuvos dailės mu-
ziejaus darbuotojų menotyriniai dar-
bai, muziejaus strateginės veiklos 
apžvalga, pristatomos tais metais 
muziejuje surengtos mokslinės kon-
ferencijos, svarbiausios trumpalai-
kės parodos, naujos ir atnaujintos ekspozicijos, aptariamos 
muziejaus edukacinės veiklos naujovės, pateikiama išsami 
ryšių su visuomene veiklos apžvalga, išsami informacija apie  
2005 m. muziejaus įsigytus naujus eksponatus. Tradiciškai leidi-
nyje skelbiama ir muziejaus, jo darbuotojų 2005 m. išleistų kny-
gų, išspausdintų straipsnių bibliografija, spausdinama muziejaus 
2005 m. veiklos  kronika.

Leidinį sudarė Danutė Mukienė.                      
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