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a STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE  
LEIDINIUOSE

MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA

Baronienė D. Garsus dvaras šaukiasi pagalbos: [apie ra-
šytojos G. Petkevičaitės-Bitės dvarelio Puziniškyje (Panevėžio r.) 
avarinę būklę ir planus jame įkurti muziejų] // Lietuvos žinios. – 
2008, kov. 15.

Baužienė M. Garsų meistrą primena jo vardo restoranas: 
[architektūros istorikės, muziejininkės publikacija apie Vilniuje, 
Šv. Jono gatvės 7 ir 9 numeriu pažymėtų namų, XVII a. pab. at-
statytų ir puoselėtų garsaus Vilniaus mūrininkų ir dailidžių cecho 
magistro J. Ertlio, istoriją] // Sostinė. – 2008, kov. 13.

Baužienė M. Kvartalas miesto centre vardą pakeitė jau 
tris kartus: [architektūros istorikės, muziejininkės publikacija 
apie XX amžiaus pradžioje statytų Vilniaus gyvenamųjų namų 
komplekso vakarinėje Lukiškių aikštės pusėje istoriją] // Sosti-
nė. – 2008, saus. 5.

Guggenheimo muziejaus Vilniuje vizijos: [apie Jono Meko 
vizualiųjų menų centre atidarytą parodą „Įsivaizduojant ateitį: 
naujojo muziejaus Vilniuje architektūriniai pasiūlymai“] // Respu-
blika. – 2008, kov. 31.

Jablonskienė A. Šv. Kazimiero brolis karalius Aleksan-
dras: [apie karaliaus Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) 500 
metų mirties metinėms skirtus renginius Lietuvos muziejuose ir 
jo gyvenimo istoriją pasakoja menotyrininkė Rūta Vitkauskaitė] // 
Respublika. – 2008, vas. 1.

Kauzonas F. Kam galima pasakyti „labas“: [Pokalbis su 
Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu] // Res-
publika. – 2008, vas. 7.

Kazakevičius K. Mįslingą egzekuciją tirs istorikai: [apie 
netoli Vilkaviškio esančiame Gurbšilio miške vokiečių kareivių 
įvykdytą keturių lenkų kunigų egzekuciją ir liudininkų prisimini-
mus pasakoja Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius A. Žilins-
kas] // Lietuvos žinios. – 2008, kov. 21.

Kuriamas ortopedijos muziejus: [apie Kaune kuriamą  
A. Astrausko ortopedijos amato muziejų] // Respublika. – 2008, 
saus. 22.

Menininkai kviečia neregius matyti liečiant: [apie Lietuvos 
dailės muziejaus Meno pažinimo centro keliaujančią kilnojamąją 
parodą, parengtą bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpna-
regių sąjunga bei Lietuvos menininkais] // Respublika. – 2008, 
kov. 14.

Miknevičius L. Nacionalinio objekto statusas aukso kal-
nų negarantuoja: [apie užsitęsusią nacionalinės galerijos re-
konstrukciją ir jau planuojamas ekspozicijas] // Sostinė. – 2008, 
saus. 10.

Sabaliauskas S. Juozas Miltinis sugrįžo į Šiaulius: [apie 
žymiausio Lietuvos režisieriaus J. Miltinio fotoportretų parodą 
Šiaulių dramos teatre, sudarytą iš Panevėžio kraštotyros muzie-
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jaus rinkinių ir J. Miltinio palikimo fondo] // Respublika. – 2008, 
kov. 22.

Silickienė G. Politikas užrūstino paveldosaugininkus: 
[apie diskusijas dėl Biržų tvirtovės rūmų, kuriuose įsikūręs „Sė-
los“ muziejus, apšvietimo] // Respublika. – 2008, saus. 26.

Strikulienė O. Kaunas tampa muziejų sostine: [apie naujo 
muziejaus – Kauno miesto istorijos muziejaus atidarymą] // Res-
publika. – 2008, vas. 19.

Valdovų rūmų uždangą praskleidus: [apie atstatomų Lie-
tuvos valdovų rūmų būsimą paskirtį su Lietuvos dailės muziejaus 
direktoriumi R. Budriu, Premjero patarėju kultūros klausimais 
F.Latėnu, Lietuvos kultūros kongreso pirmininku K. Stoškumi 
kalbasi apžvalgininkas A. Medalinskas] // Respublika. – 2008, 
vas. 1.

APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Aksomaitis S. Muziejaus jubiliejuje – 85 istorijos: [apie 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus 85-mečio jubiliejinius renginius] // 
Respublika. – 2008, kov. 12.

Armonaitė L. Įaudžianti dvasios švytėjimą: [apie teks-
tilininkės Salvinijos Giedrimienės jubiliejinę kūrybos parodą 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2008,  
kov. 20.

Jablonskienė A. „Kryžių ligos“ epidemija 1928 metais: 
[apie Lietuvos kryždirbystės istoriją ir parodą Lietuvos nacionali-
niame muziejuje] // Respublika. – 2008, saus. 3.

Jablonskienė A. Egzotika Neries ir Vilnios santakoje: 
[apie LDM padalinyje – taikomosios dailės muziejuje – veikiančią 
Šiaurės Korėjos meno parodą] // Respublika. – 2008, saus. 28.

Japonija vėl remia lietuvių restauratorius: [apie Japoni-
jos vyriausybės parama Lietuvos nacionalinio muziejaus restau-
ratoriams] // Respublika. – 2008, saus. 17.

Kutrevičius A. Šarvai dingo ir atsirado: [apie vagystę iš 
Lietuvos nacionalinio muziejaus filialo – Vilniaus gynybinės bas-
tėjos] // Lietuvos rytas. – 2008, vas. 22.

Lenkauskaitė D. Apsišarvuoti muziejaus eksponatais 
vagys nespėjo: [apie vagystę iš Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus filialo – Vilniaus gynybinės bastėjos] // Respublika. – 2008,  
vas. 22.

Liauškienė B. Menas iš Pektusano kalno papėdės: [apie 
Taikomosios dailės muziejuje eksponuotą parodą „Nežinomas 
Šiaurės Korėjos menas“] // Lietuvos žinios. – 2008, saus. 24.

Liauškienė B. Valstybės simboliai – ateičiai: [apie LDM 
Vilniaus paveikslų galerijoje atidarytą parodą „Lietuvos valstybės 
šiuolaikinė heraldika] // Lietuvos žinios. – 2008, kov. 27.

Mažeikienė O. Pirmapradis kryžių grožis: [apie parodą 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // 7 meno dienos. – 2008, 
saus.18.

Muziejuje – pažintis su egzotišku menu: [apie Šiaurės 
Korėjos meno parodą LDM padalinyje Taikomosios dailės muzie-
juje] // Sostinė. – 2008, saus. 25.
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aPavasaris keramikos muziejuje: [apie apžvalginę Lietuvos 
dailininkų kūrybos parodą viename iš Nac. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus filialų – Keramikos muziejuje] // Respublika. – 2008, 
kov. 4.

Savičiūnaitė V. Sukūrė odę rankų darbui: [apie nac. M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje atidarytą A. 
Baltėno fotografijų parodą „Meistrai“] // Lietuvos rytas. – 2008, 
kov. 10.

Stančienė K. Šypsena kartais slepia priespaudą: [apie 
Šiaurės Korėjos meno parodą LDM padalinyje Taikomosios dai-
lės muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2008, saus. 30.

Tikėjimas, išaustas gobelenų gijose: [apie tekstilininkės 
Salvinijos Giedrimienės jubiliejinę kūrybos parodą Lietuvos naci-
onaliniame muziejuje] // Respublika. 2008, kov. 15.

Vyšniauskienė L. Įsilaužėliai „apsišarvavo“ muziejuje: 
[apie vagystę iš Lietuvos nacionalinio muziejaus filialo – Vilniaus 
gynybinės bastėjos] // Lietuvos žinios. – 2008, vas. 22.

Zemlickas G. Japonai padeda išsaugoti Lietuvos kultūrinį 
paveldą: [apie Japonijos vyriausybės tęstinę paramą Lietuvos 
nacionalinio muziejaus Restauravimo centrui] // Mokslo Lietu-
va. – 2008, saus. 24–vas. 6.

APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
Aksomaitis S. Muziejaus jubiliejuje – 85 istorijos: [apie 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 85 metų jubiliejaus šventę] // 
Respublika. – 2008, kov. 12. 

Auksaitytė L. Margutis – tarpininkas tarp dangaus ir že-
mės: [apie „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose veikin-
čią velykinę margučių parodą „Margutis – danguje ir gėlėse“] // 
Šiauliai plius. – 2008, kov. 14.

Aušros alėjos rūmuose puodus lipdo dešimtokai: [apie 
„Aušros“ muziejuje vykdomas edukacines programas] // Šiaulių 
naujienos. – 2008, saus. 22.

Baristaitė R. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – par-
tizanų dainos Šiauliuose: [apie Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos paminėjimą Chaimo Frenkelio viloje] // Valstiečių laikraš-
tis. – 2008, vasar. 9. 

Chaimo Frenkelio vila: [apie „Aušros“ muziejaus Chaimo 
Frenkelio vilą, jos istoriją, ten vykstančius renginius] // Europos 
ritmu. – 2008, Nr. 1.

Čiužauskas D. Jūrų muziejuje – nauji gyventojai: [apie 
Lietuvos jūrų muziejuje iš kiaušinių išsiritusius du naujus gyvuo-
sius eksponatus – pingviniukus] // Respublika. – 2008, vas. 22.

Čižiūnas G. Pirmasis kraštotyros ir etnografijos muzie-
jus Lietuvoje: [apie „Aušros“ muziejaus D. Poškos Baublius] //  
Žemaičių žemė. – 2008, Nr. 1.

Deikus M. Iš šiauliečių vagiama aikštė: [apie „Aušros“ 
muziejaus direktoriaus planus miesto Prisikėlimo aikštėje sta-
tyti modernų muziejų ir galeriją] // Šiaulių naujienos. – 2008, 
kov. 22.
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Dubonikas G. Moksleivių darbai pristatomi visuomenei: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje atidarytą Šiaulių miesto ir rajo-
no mokyklų mokinių taikomųjų ir technologinių darbų parodą] // 
Šiaulių kraštas. – 2008, saus. 7.

Jablonskienė A. P. Negri – neblėstanti ekrano ikona: 
[apie parodą „Pola Negri – nebylaus kino legenda“ Lietuvos tea-
tro, muzikos ir kino muziejuje] // Respublika. – 2008, saus. 21.

Jankuvienė R. Pelikso Bugailiškio premija nukelta į ru-
denį: [apie „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premiją] // 
Šiaulių kraštas. – 2008, kov. 18.

Jurevičiūtė A. Karo muziejaus vaidmuo kuriant švenčių 
tradicijas Kaune 1921–1930 m. [apie Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus įtaką, kuriant valstybinių ir nevalstybinių švenčių – Va-
sario 16-osios, Steigiamojo Seimo dienos, Kariuomenės dienos, 
Vėlinių, Naujųjų metų ir kt. – tradicijas] // Kauno istorijos metraš-
tis, Nr. 9. Kaunas, 2008.

Juškevičienė J. Apdovanota šiaulietė archeologė: [apie 
„Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėjos A. Šapaitės 
apdovanojimą Šiaulių apskrities viršininko Garbės ženklu už nuo-
pelnus Šiaulių apskričiai] // Šiaulių kraštas. – 2008, kov. 7.

Juškevičienė J. Didžiosios savaitės ruoša: [apie Velykų 
švenčių tradicijas pasakoja „Aušros“ muziejaus Etnografijos sky-
riaus vedėja R. Stankuvienė] // Šiaulių kraštas. – 2008, kov. 20.

Juškevičienė J. Prikelianti praeitį: [apie „Aušros“ muzie-
jaus Archeologijos skyriaus vedėją A. Šapaitę] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, kov. 28. 

Kavaliauskaitė Ž. Grėsmingai nyksta malūnai: [apie 
„Aušros“ muziejaus Žaliūkių vėjo malūno atgaivinimą bei malūno 
sodybos atstatymą gavus EEE ir Norvegijos vyriausybės para-
mą] // Šiaulių kraštas. – 2008, kov. 1.

Kavaliauskaitė Ž. Muziejų paremia jaunavedžiai: [apie 
„Aušros“ muziejaus teikiamas papildomas paslaugas, gausinan-
čias muziejaus biudžetą] // Šiaulių kraštas. – 2008, vasar. 6 d. 

Kirnienė V. Nematyta ir nepažįstama: [apie „Aušros“ 
muziejaus Fotografijos muziejuje atidarytą dailininkės Domi-
celės Tarabildienės fotografijų parodą] // Šiaulių kraštas. –  
2008, kov. 17.

Kondrotienė N. „Aušros“ muziejus paminėjo 85 metų 
jubiliejų: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 85 metų jubi-
liejaus šventę] // Šiaulių kraštas. – 2008, kov. 12. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – partizaų dainos 
Šiauliuose: [apie Lietuvos valstybės atkūrimo dienos pami-
nėjimą Chaimo Frenkelio viloje] // Šiaulių kraštas. – 2008,  
vasar. 12.

Mockutė A. Privačios kolekcijos dovanojamos tyliai: 
[apie Šiaulių „Aušros“ muziejui kolekcininkų dovanotas muzieji-
nes vertybes] // Šiaulių kraštas. – 2008, saus. 31.

Morkūnaitė-Lazauskienė A. Prekybos alkoholiu regla-
mentavimas Lietuvos miesteliuose (1918–1940 m.): [Lietuvos 
liaudies buities muziejaus darbuotojos publikacija apie įstatymus 
ir taisykles, reikalavimus įmonėms, prekiaujančioms alkoholiu, 
alkoholio reklamą] // Lietuvos muziejų rinkiniai. X mokslinė kon-
ferencija. Miestų kultūros paveldas muziejuose. – 2007, Nr. 6.
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a Motinos humanizmas gyvas ir po pusšimčio metų: [apie 
S. Jaškevičiūtės-Venclauskienės visuomeninį gyvenimą bei jos 
dukrų dovanotus tėvų namus Šiaulių „Aušros“ muziejui] // Šiaulių 
kraštas. – 2008, saus. 28.

Motinos humanizmas gyvas ir po pusšimčio metų: [apie 
S. Jaškevičiūtės-Venclauskienės visuomeninį gyvenimą bei jos 
dukrų dovanotus tėvų namus Šiaulių „Aušros“ muziejui] // Šiaulių 
naujienos. – 2008, saus. 29.

Muziejus įsigijo unikalių graviūrų: [apie „Aušros“ muzie-
jaus Lenkijos internetiniame antikvariate nupirktas graviūras] // 
Respublika. – 2008, vasar. 13. 

Muziejus įsigijo unikalių graviūrų: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus naujus įsigijimus, liudijančius 1879 m. Žemės ūkio 
ir pramonės parodos Šiauliuose istoriją] // Respublika. – 2008, 
vas. 13.

Neblėstanti žvaigždė – muziejų eksponatuose: [apie Len-
kų instituto Vilniuje ir Lodzės kino muziejaus parodą, skirtą vienai 
garsiausių Holivudo nebylaus kino aktorių Polai Negri, atidarytą 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // Respublika. – 2008, 
saus. 9.

Odų karalius: [apie Chaimo Frenkelio viloje pristatytą naują 
ekspoziciją „Žydų kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenke-
liai“] // Šiaulių naujienos. – 2008, vasar. 22.

Ostapenko M. Banke veikia pinigų paroda: [apie „Auš-
ros“ muziejaus parodą „Popieriniai pinigai Lietuvoje XX amžiuje“  
AB banko „Snoras“ filiale] // Šiaulių kraštas. – 2008, vasar. 4 d. 

Ostapenko M. Kaukės ir gyvūnai – vienoje parodoje: 
[apie Aušros alėjos rūmuose atidarytą Užgavėnių kaukių parodą 
„Kaukės ir gyvūnai“] // Šiaulių kraštas. – 2008, saus. 21.

Ostapenko M. Magnetofonams – 110 metų: [apie „Auš-
ros“ muziejaus Radijo ir TV muziejuje surengtą parodą skirtą ma-
gnetofonams] // Šiaulių kraštas. – 2008, vasar. 29.

Ostapenko M. Margutis – danguje ir gėlėse: [apie „Auš-
ros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose atidarytą velykinę margu-
čių parodą] // Šiaulių kraštas. – 2008, vasar. 13.

Ostapenko M. Mirties marškiniai: iš Sibiro – į muziejaus 
fondą: [apie Salomėjos Škikūnienės rankdarbius, dovanotus 
„Aušros“ muziejui] // Šiaulių kraštas. – 2008, kov. 27.

Ostašenkovienė V. Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeolo-
giniai tyrinėjimai Žiemgaloje: [„Aušros“ muziejaus archeologės 
publikacija apie muziejaus archeologinius tyrinėjimus Žiemgalo-
je] // Žiemgala. – 2007, Nr. 2.

Paroda – konkursas „Gyvenimo ratu“ atidaryta muzie-
juje: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejuje atidarytą Šiaulių miesto ir 
rajono mokyklų mokinių taikomųjų ir technologinių darbų parodą] 
// Šiaulių naujienos. – 2008, saus. 22.

Partizanų dainomis paminėtas valstybės jubiliejus: [apie 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimą Chaimo Frenke-
lio viloje] // Šiaulių kraštas. – 2008, vasar. 19.

Paukštytė R. Unikali paroda nukelia į nebyliojo kino erą: 
[apie parodą „Pola Negri – nebylaus kino legenda“ Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje] // Lietuvos rytas.–2008, saus. 18.
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Rūmuose – „odų karaliaus“ paroda: [apie Chaimo Fren-
kelio viloje pristatytą naują ekspoziciją „Žydų kultūros paveldas 
Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“] // Respublika. – 2008, vasar. 8.

Rūmuose – „odų karaliaus“ paroda: [apie Šiaulių „Aušros“ 
muziejaus atidarytą parodą, skirtą žymiam XIX–XX a. sandūros 
fabrikantui, pirkliui ir labdariui Chaimui Frenkeliui (1857–1920)] 
// Respublika. – 2008, vas. 8.

Ruseckaitė A. Gera žinia – „Aušros“ muziejuje nauja 
ekspozicija: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo 85 metų 
jubiliejaus šventę bei naujas ekspozicijas] // Nemunas. – 2008, 
kov. 20. 

Sabaliauskas S. Duobė atvėrė slėptuvę arba rūsį: [inter-
viu su „Aušros“ muziejaus darbuotojais apie 4 metrų gylyje atsi-
vėrusį statinį, kuris, spėjama, gali siekti XVIII amžiaus laikotarpį] 
// Šiaulių kraštas. – 2008, saus. 23.

Sabaliauskas S. Ekspozicija primins pirklius Frenkelius: 
[apie Chaimo Frenkelio viloje pristatytą naują ekspoziciją „Žydų 
kultūros paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“] // Šiaulių kraš-
tas. – 2008, vasar. 11.

Sabaliauskas S. Gastronominis mąstymas: [apie Šiaulių 
miesto istorinį paveldą ir prie „Aušros“ muziejaus Chaimo Fren-
kelio vilos stovinčio kamino likimą] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
vasar. 7. 

Sabaliauskas S. Interneto antikvariate įsigyta naujų gra-
viūrų: [apie Lenkijos internetiniame antikvariate „Aušros“ muzie-
jaus nupirktas graviūras] // Šiaulių kraštas. – 2008, vasar. 12.

Sabaliauskas S. Istorinis kaminas parduodamas ply-
toms: [apie istorinio Chaimo Frenkelio fabriko kamino, stovinčio 
šalia „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio vilos, likimą] // Šiau-
lių kraštas. – 2008, vasar. 4 d. 

Sabaliauskas S. Prisikėlimo aikštėjė norima prikelti 
seną idėją: [apie „Aušros“ muziejaus planus Prisikėlimo aikštėje 
statyti modernų muziejų ir galeriją] // Šiaulių kraštas. – 2008, 
kov. 19.

Sabaliauskas S. Seniausi Lietuvos vietovaizdžiai: [apie 
Fotografijos muziejuje atidarytą parodą „Peterburgo–Varšuvos 
geležinkelio tiltai ir apylinkės 1861 metų austrų fotografo Antono 
Rohrbacho nuotraukose“] // Šiaulių kraštas. – 2008, vas. 19.
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„Aušros“ muziejaus surengtą 85 metų jubiliejinę įkurimo šventę] 
// Lietuvos aidas. – 2008, kov. 8.

Želvys J. Negęstanti Dionizo Poškos žvaigždė: [apie 
„Aušros“ muziejaus Dionizo Poškos Baublius] // Žemaičių 
žemė. – 2008, Nr. 1.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Žumbakienė G. Medžiai ir gėlės sodybose: [Lietuvos liau-
dies buities muziejaus darbuotojos publikacija, p. 160–165] // 
Medinė statyba (Jaukių namų žinynas). – Kaunas, 2008.

APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
Keltai didžiosiose Nemuno kilpose: [buvusio ilgamečio 

Birštono muziejaus vyr. rinkinių saugotojo straipsnis apie Didžių-
jų Nemuno kilpų laivybą] // Gyvenimas. – 2008 m. saus. 5.

Aktualijos. Apdovanojimas: [informacija apie I. Simonai-
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plunksnos [apie buvusį Rokiškio dvaro virėją Augustą Kalpoką 
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Gausienė D. Puiki šeimų šventė – viktorina „Ar žinai?“: 
[apie Veisiejų krašto muziejuje vykusią šeimų viktoriną „Ar ži-
nai?“, skirtą Šeimos metams paminėti] // Dzūkų žinios. – 2008, 
kov.19.
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[apie tęstinį edukacinį projektą Birštono Sakraliniame muzie-
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ziejininko Albino Kazlausko straipsnis apie kraštietį istoriką Karolį 
Kliuksiną] // Darbas. – 2008, kov. 20.
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Kleniauskas A. Tarpukarį prisiminus: [apie parodas Ku-
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vasario dvelksmas“] // Sidabrė. – 2008, kov. 29.

Krajinienė A. Vėl užgavėnės: [apie Joniškio istorijos ir 
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muzikos instrumentais: [apie tautodailininko Vidmanto Šilgalio 
dekoruotų keptuvių parodos atidarymą Pasvalio krašto muzieju-
je] // Darbas. – 2008, vas. 14.

Magelinskienė Z. Saugodami akių šviesą, plečia pažini-
mo akiratį: [apie Pasaulinės glaukomos dienos minėjimo iškil-
mes Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, kov. 20.

Magelinskienė Z. Vilkagirietės virbalai pražydina ir kaš-
tonus, ir lelijas: [apie Vandos Rauckienės „Megztų gėlių“ parodą 
Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2008, kovo 6.

Martinkutė N. Panevėžietėms – valstybės stipendija:[apie 
muziejaus darbuotoją Jurgą Milerienę] // Panevėžio balsas. – 
2008, vas. 5.

Milaknienė R. Dvi skirtingos parodos: [apie Rokiškio kraš-
to muziejuje 2008-02-22 atidarytas parodas: „Reklama Vokieti-
joje“, kurioje pristatoma 150 metų Vokietijos reklamos istorija ir 
tautodailininkės iš Kauno Danos Baronienės paveikslų paroda] // 
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